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Ή ταν ττρίν γεννΐ τό μονοπωλεΐον τού καπνόΰ 
’στήν Πόλι. Ό  Κιαμήλης [¿ου δεν ή τον παιδί 
γιά νά γένγΐ σογτά ΐ καί và κάθεται μέ τά χέ
ρια σταυρωμένα, καθώς τον βλέπεις τώρα. ΕΙ- 
χεν ένα συντροφικό καπνοπωλείο, πού’ σάν αυτό 
έν ήταν άλλο.Ό σύντροφός του έπωλούσε λια- 

νικώς 'στην Πόλι , καί τό παιδί μου έγύριζε 
'σταίς έπαρχίαις καί ’γόραζε χονδρικώς άπό 
τούς καπνογεωργούς. 'Εκεί ’στην επαρχία, έ- 
σχετίσθη μέ τον υιόν ένό; κτηματίου. Έτσι 
γλυκό παιδί πού ήτανε ό Κιαμήλης μου, όλο; ό 
κόσμος τό αγαπούσε. Μά ό υιός τού κτηματίου 
τόν αγάπησε πάρα πολύ.— Κάλλιο và μήν είχε 
σώσει!— Γιατί τόν αγάπησε κι’ό Κιαμήλης μου 
πολύ,καί τόν έφερε ’στην ΙΙόλι,καί’πήγαν ’στόν 
if ιό  ¡/η, καί άνοιξε τού καθενός την φλέβα, καί 
ήπιεν ο ένας άπό τό αίμα τού άλλου κ’εγειναν 
xarxa (‘âà<n}âeç (αίματάδελφοί). 'Σαν αγαπή
θηκαν τόσο πολύ, — "Ελα và σέ κάμω γαμβρό 
μου ! τού είπε. Έ χω  μιαν αδελφή 'στο κτήμά 
μας —  ή ώραία τών ώρα,ιων. Μι à φορά và τήν 
’ διής , 6ά χάσης τόν νού σου. —  Έ  ! καί ό 
Κιαμήλης μου νέος ήτανε , καί καλός ήτανε, 
καί άξιος ήτανε. Μά ό πατέρας τής κόρης 
•— τόν αγαπούσε, δεν λέγω πώς δεν τόν αγα
πούσε —  μά γαμβρόν του δεν τόν ήθελε. Για
τί ήτανε , λέγει , σουλτάνης άπό αυτους πού 
γεννιούνται άπό ταίς σκλάβαις τού σουλτά
νου, καί ήθελε và πάρη κανένα Μπέη, κανένα 
Ιΐασσά. Μά οι νέοι τά έσιάξανε μεταςύ τους, 
καί ή κόρη— π' ανάθεμά της ! —  αγάπησε τόν 
Κιαμήλη τόσο πολύ, πού ό γέρος αναγκάσθηκε 
và δαγκάση τά  χείλη του καί và σιωπήση, έ
τσι άψύς καί υπερήφανο; πού ήταν. Γιατί άλλο 
παιδί άπό τήν Ναζιλέ δεν είχε καί δεν ήθελε 
να τήν λύπηση. Έ τσ ι έδώσανε σημάδι καί άρ- 
ραβωνιασθήκανε.ΙΙοιός τό ήξευρε và τους 'παν- 
δρεύση τότε, καί và τούς φέρη 'στήνΐΐόλι. Μά 
βλέπεις ’στό μεταξύ έγεινε τό Μονοπωλείο, καί 
έκλεισαν όλα τά  καπνάδικα τού κόσμου, καί ά- 
φηκαν τόσους ανθρώπους χωρίς δουλειά. Καί 
5 Κιαμήλης μου , άφησε πού έζήμιωσε τόσο, 
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μόνον έμεινε καί άργός. 'Ετσι έπήγε ’στού πε
θερού του νά έχη καί αύτός ένασχόλησι ’στό 
κτήμα, πότε με τό ένα, πότε μέ τό άλλο, μαζί 
μ'ε τόν γυναικάδελφόν του, καί άπεφάσισε καί 
αύτός νά ζήση ’στήν επαρχία γιά τά χ α τ ίρ ι  
τής άρραβωνιαστικής , πού δεν ήθελε τώρα νά 
χωρισθή άπό τόν πατέρα της.

—  Παιδί μου, Κιαμήλη, τού έλεγα, καρπός 
πού κρατεί σφιχτά’στό δένδρο του είναι άγουρος 
άκόμη. Καί κορίτσι πού δέν ’μπορεί ν’ άφήση 
τό σπίτι τού γονιού του δέν είναι άκόμη γιά 
γυναίκα.

Μά ό Κιαμήλης, πού τήν άγαπούσεν , έκα- 
μνενοτι τού’γύρευεν εκείνη.’Σάν έζύγωσεν ό και
ρός τού γάμου, ό Κιαμήλης καί ό άδελφοποι- 
τός του άνέβησαν εις τ  ’ άλογο γιά νάλθουνε 
’στήν Πόλι νά ψουνίσουνε. Ό  σιδερόδοομος ή
ταν κοντά, μά οί νέοι αγαπούσαν τ ’άλογα, κ’ή- 
θελαν καί καλά νά ’μβοΰνε καβαλάρηδες ’στήν 
Πόλι, μ.έ τά χρυσά κομβία ’στά γελέκια τους, 
μέ τά  κουμπούρια ’στή μέση καί ταίς καραβί- 
ναις ’στήν πλάτη τους. "Ετσι έςεκίνησαν μέ τά 
φλουριά ’στά κεμέρια τους. Έ τσ ι έφθασαν ώς 
’στό γεφύρι τού Λουλ.εβουργάζ, τό ίδιο τό γε- 
φύρι πού ’σκοτώθηκεν ύστερα καί ό φτωχός ό 
αδελφός σου. Τό γεφύρι, καθώς μέ είπεν ό Έ - 
φέντης πού τό είδε, είναι στενό καί άψηλό" ό 
ποταμός είναι βαθύς καί γρήγορος" την μιάν ό
χθη γυμνός καί τήν άλλη σκεπασμένος μέ πολ- 
λ.α'ις καί άγριαις ίτιαίς καί άλλα δένδρα πού 
σμίγονται μέ τό δάσος πού άρχίζει παρά πέρα.

Ό  μεθυσμένος Έφέντης δέν ήτο εις θέσιν νά 
έξελέγξη τήν ορθότητα τής περιγραφής, διότι 
πρό πολλού ήδη έρρογχάλιζεν εξαπλωμένος 
παρά τήν τράπεζαν.

—  Μόλις είχαν φθάσει ’ως τήν μέση τού γε- 
φυριού, έξηκολούθησεν ή γραΐα, καί ό Κιαμή
λης, τό παιδί μου, είδε μέσ’ άπό ταίς ίτιαίς 
μια φλόγα, κΓ άκουσε μιά τουφέκια ! Καί πριν 
προφθάση νά τά ’νοιώση , παιδί μου, Ιπεσεν ό 
σύντροφός του πληγωμένος ! Κ’ έξιππάσθηκε τό 
άλογο τού Κιαμήλη, κ’έγειρε ’σέ μιά μεριά κ’έ- 
σπασε τό κάγκελο τού γεφυριού κ’ έπεσε ’στόν 
ποταμό μαζί μέ τό παιδί μου ! θεός νά φυλάγη 
τόν κόσμο άπό τήν κακή τήν ώρα ! Ποιος ή- 
ξεύρει πόσαις ώραις έπάλαιψε μέ τόν θάνατο !
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Μ ά βλέπεις δέν ή τα ν ε  γραφτό του . Τό  άλογο 
εϋρέθηκε σκοτωμένο, ν ' εκείνος ¿γλύ τωσε. Εύ- 
χα ο ισ τώ  σε, Κύριε ! Κ ’ε τσ ι πού έγλύ τω σε, πά
λε δόξα  σοι ό Θεός ! Τρεις ήμέραι; δέν ήξευρε 
που ή τανε. ’Σαν ήλθε κομμ.άτι ’ στον εαυτό του, 
¿κατάλαβε πώς εύρίσκεται μέσα ’ σ’ ενα μύλο. 
Τόσο μ.ακρά το ν  παρέσυρε τ ό  ρεύμα 'μπερδευ- 
μένον ’ σ τα  λουριά του  ά λογου ! Κ ι’  άν δέν έ- 
ποόφθανε νά τόν γ λ υ τώ σ ’ ό μυλωνάς 'σ τή ν  ύ
στερη σ τιγμ ή  του  —  Ά ς  ήναι δά ! Πολύ κα
λός άνθρωπος δέν ή το  κι’  ό μυλωνάς, μά, άς 
ήναι. Τ’ ια τ Ι, 'σαν ήλθε τό  πα ιδ ί μου 'σ τόν  εαυ
τό  του  , ¿κατάλαβε πώς του  επήρε τό  κεμέρι 
άπό τή  μέση του . Μά δέν είπε τ ίπ ο τε . ’Έ τ σ ι  
ν ' έ τσ ι θά του  τό  έδιδε μέ τ ό  χέρι του . Τ όν ευ
χαρίστησε λοιπόν όπως ήμπορούσε. κ’έπήρε τόν 
δρόμο, νά 'πά  'στού  πεθερού του  τό  κ τήμ α . να 
ΐδή  μην επαθεν ό άδελφοποιτός του  τ ίπ ο τε , νά 
φέρη τη ν ειδησι. Μά ’ σάν έφθασε μισαποθαμέ- 
νος ώς τή ν  Ούρα του , δέν τό ν  έβαλε μέσα. Μ ό
νον ¿γύρισε τό  πρόσωπό του άπό τή ν  άλλη  ¡κε
ριά γ ιά  νά ¡/.ήν τό ν  βλέπη, καί,

—  Ά φ ή κες νά σκοτώσουν τό ν  άδελφοποιτό 
σου , του  είπε, χωρίς ν' άδειάσγς τό  τουφέκι 
σου' κ’έρχεσαι 'σ τό  σπ ίτ ι ¡/.ου, χωρίς τό  κεφάλι 
του  φονιά 'σ τό  χέρι σου ; Ε ίσαι άνανδρος ! Ε ί
σαι προδότης !

Κ α ί τό ν  έσκούντησεν έξω , κ’ έκλεισε τή ν  Ού
ρα ! Χωρίς ζω ή  'σ τό  κορμί του , χωρίς παρά 
'σ τή ν  τσέπη  του  ! Ποιος ήξεύρει σέ ποιο κάμ.πο 
θά ήσαν τώ ρα  σκόρπια τά  κοκκαλά του , άν δέν 
είχε τή ν  τύ χ η  νά ’ξεπέστι ’σ τό  χωριό σας , άν 
δέν εύρίσκετο ή ά γ ια  αύ τή  γυναίκα, ή βαλιδέ 
ή μητέρα  σου, νά τό ν  πρεμαζεύση ’ σ τό  σ π ίτ ι 
τη ς  καί νά τό ν  κ υ τ τά ξη . 'Εμείς οί Τούρκοι λέ
με, πώς όλ’ οί Χριστιανοί θά πάνε ’σ τή ν κό- 
λα.σι' ;/.ά ’ σάν συλλογιούμαι τό  καλό που έκα- 
;/.εν ή μητέρα σου, λ έ γω  μέ τό ν  νούν μου : 'Σ ά ν 
δέν π ά γ ' αύ τή  ή Χ ρ ιστιανή  ’ σ τόν παράδεισο, 
δέν ήξεύρω ποιος Τούρκος θενά πάγη  ! Ά ς  ή 
ναι δά ! Τα ίς  βουλαίς τού Θεού κανείς δέν τα ίς  
ήξεύρει !

"Ολον ¿κείνο τό ν  καιρό τό  είχα  χαμένο τό  
πα ιδί μου. Τό  φονικό πού έγεινε τό  ’μάθαμε, 
μ.ά ό Έ φ έντη ς  δέν ή το  τ ό τ ε  ακόμη ’ στόν Ζα
π τ ιέ , καί ό Σ ου λ τά νη ; ό πεθεροκαμένος τού 
Κ ια α ή λη  άπεκρίθη πώς δέν τόν ξαναείδεν. “Ε 
τσ ι τό ν  ¿γράψαμε 'σ τά  'πεθαμ.μένα. Ό τ α ν  ή λ -  
θεν ό άδελφός σου καί ¡¿Όύ τό ν  έφερε λ ιγνό  λ ι
γνό καί νεκροχλωμιασμένο, μ ’ έφάνη πώς έβ- 

ήκεν άπό τό  μνήμα του. Κ α ί τόση  χαρά νά 
ίδνι ό Θεός ’σ τή  ζω ή  σας.παιδί μου, δση χ α 

ρά α ’.σθάνθηκα ¿γιο ¿κείνη τή ν  ημέρα ! Α λ ή 
θεια ¿πέρασε πολύ; καιρός, μά ’ σ τά  υστερνά 
έγε ιν ε  καλά τό  πα ιδ ί μου. ’ Σάν έγεινε καλά, 
έσηκώθη νά φύγν).

—  Πού θά πάς, πα ιδ ί μου ;

—  ’Σ τή ν  άρραβωνιαστική ¡/.ου,μητέρα,’ στόν 
πεθερό μου.

—  Κ α ί τ ι  θά πάς σέ τ έ το ιο  πεθερό, πα ιδ ί 
μου; άφησέ το ν  νά κουρεύεται !

—  Ό χ ι ,  μητέρα, δέν γ ίν ε τα ι. ΙΙρέπει νά 
μάθγ», πώς δέν είμ.αι ούτε προδότης, ούτε ά
νανδρος άνθρωπος.Πρέπει νά ’ μ ιλήσω μ α ζί του.

"Ε τσ ι ¿σηκώθηκε κ’ ¿πήγε.
Ύ σ τ ε ρ ’ άπό δυό τρεις εβδομάδες έγύρισεν 

¿πίσω χωρίς νά το ν  περιμένω. Μ ά άλλος ¿πή
γε , καί άλλος ¿γύρισε ! Πού ¿πήγε, τ ί  έκαμε, 
λόγο  δέν μάς είπε.Μόνον,άμα ήλθεν, έπεσε 'σ τό  
στρώμα μ.έ τή ν. θέρμη. Ή τα ν ε  Γενάρης.

—  Δέν  σού τό  είπα, πα ιδ ί μου, νά μή τα -  
ξειδεύσγ,ς μέσ’ 'σ τό ν  χειμώνα ; Ν ά  που άρρώ- 
στησες πάλι !

—  Κ ά λλ ιο  νά άπέθνησκ' άπό τόν χειμώνα , 
μητέρα, παρά νά πάθω ό ,τ ι έπαθα !

Λ ύ τό  ή τα ν  όλο πού μού είπε, καί μού έδω - 
κε τ ά  σημάδια, πού ¿στείλαμε 'σ τή ν  κόρη τού  
Σουλτάνη , ό τα ν τή ν  άρραβωνιάσθηκε. Τ ό τε  έ- 
κα τά λα βα  τή ν  άρρώστια  του  ! Ή  σκύλα έπαν- 
δρεύθηκε κ’ έπήρεν έναν άλλον! Ά π ό  τό ν  Θεόν 
νά τω υργ ! Έ π ήρε τό  κρίμα τού  παιδιού μου 
'σ τό ν  λαιμό τη ς . Τόν βλέπεις πώς έγεινεν ! 
Ά π ό  τό ν  καϋμό του ¿γράφθηκε δόκιμος ε ΐ; 
τό ν  Τ ε χ ί  ¿δώ κοντά  μας, καί ’πά γει κάθε πα 
ρασκευή καί τρ ώ γε ι μ α ζί μέ τούς νδερβησάδες 
τό  άφιόνι. καί γ ο ν α τ ίζε ι  μ ’ αυτούς καί άνα- 
σ τενά ζε ι, ώ : πού αίματώνουν τ ά  σπλάγχνα  
του , καί χ τυπ ά  τ ά  σ τήθ ια  του , ώς πού τόν 
'β γάλλουν λιποθυμ.ημένον άπό τή ν  μέση τους. 
Κ α ί άν ή τα ν  μόνον τού το  δέν πειράζει. Γ ια τ ί  
ό Σ εΐχης, ό πρώτος τω ν  νδερβησάδων, τό ν  ά- 
γαπ ά  πολύ γ ι ’ αύτό , καί μέ είπε, πώς μίαν η
μέρα τ ό  πα ιδ ί μου θενά γείνη, άγιος. Μ ά ενκ 
κακό πού τού έρχετα ι καμμιά φορά, α ύ τό  θά 
μέ κάμ.'/ι νά χάσω τό ν  νούν ¡/.ου ! Τόν είδες πώς 
είναι ήσυχος καί γλυκός καί σιωπηλός. Τ ό  έ- 
γεινεν άφ' ότου έμαθεν πώς έπανδρεύθηκεν ή 
ά γα π η τικ ιά  του , πολύ περισσότερον παρ' ό τ ι 
ή τα νε  προτού. Μ ά καιρούς καιρούς τό ν  βλέ
πεις καί άγριεύει, καί τό ν  πιάνει μ ιά άνησυχία 
καί δέν χωρεϊ μέσα 'σ τά  ροΰχά του , καί δέν 
ήξεύρει τ ί  κάμνει ! "Ε τσ ι καί σήμερα. Τ ή ν  ώρα 
πού εμείς ήμεθα 'π ίσω  ’ σ τόν κήπο μέ τη ν Ά -  
τσ ιγγάνα ,έμβήκεν έξαφνα 'σάν τό ν  τρελλό 'σ τό  
σ π ίτ ι,  άρπαξε κ ά τι τ ι  άπό τ '  άρμάρι κ’ ¿βγή
κε κ’ έφυγε. Ε μ ε ίς  δέν τό ν  είδαμε. Μ ά ό Μ ι- 
χαήλος πού ¿βάλαμε νά φυλάγη μήπως έλθης, 
τό ν  είδε καί άνοιξε τή ν  άγκάλη  του  νά τόν 
έμποδίσν). Μά ¿κείνος, ’σάν νά έβλεπε τό ν  οξω  
άπ ’ έδώ 'μπροστά του , έβγαλε,λέγει, μ ιά  βλα
στήμ ιά  κ" έσκόντησε τό ν  Μ ιχαήλυ κ α τά  γής 

. λ ¿βγήκε κ’ έφυγε ! Γ ι ' αύτό  δέν σέ άνοιξε 
τή ν  Ούρα σήμερα τ ό  πα ιδί μου, καί γ ι ' αύτό 
δέν ηύρε; κανένα νά σέ ΰποδεχθή. Γ ια τ ί  ό Μ ι-
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χαήλος, ’ σάν ήλθε ’σ τόν εαυτό  του , έπεσε κα
τόπ ι ’σ τόν Κ ιαμ ήλη , μήπως καί τό ν  φθάσγ, 
μά δέν είμπόρεσε. Κ α ί ήλθε ’πίσου νά ¡/.άς ε ί- 
πή τ ί  συνέβη, ν ' ¿βγήκε πάλε, μήπως καί τόν 
ευργ πουθενά κοντά  ’ σ τή ν θάλασσα. . . Θεός νά 
φυλάγγ τά  π α ιδ ί μου άπό τή ν  θάλασσα !

Κ α ί άναστέναξεν ή  γρα ία  καί έδωκεν έλευ- 
θερίαν ε ί; το ύ ; χειμάρρου; τω ν  δακρύων τη ς  !

"Α λ λ ω ς  έφανταζόμην τ ό  δείπνον τή ς  εσπέ
ρας τα ύ τη ς , καί άλλως έ τελ ε ίω σ εν .Έ δώ  ερρογ- 
χ ά λ ιζε . κ τηνωδώς μεθυσμένος, ό πλήρη ; ζή 
λου, ό δραστήριος ¿κείνος ανακριτής, ον μέχρι 
τούδε ¿νόμιζον πρότυπον εγκρατούς,άφωσιωμ.έ- 
νου υπαλλήλου. Έ κει ¿θρηνωδεί, βεβυθισμένη 
εις τή ν  έσχά τη ν δυστυχίαν, ή  γρα ία  Ό θ ω μ α - 
νίς, ή τ ις  πρό τόσων ημερών ή το ιμ ά ζε το  νά έ- 
ορτάσ·/) δ ιά  π αντο ίω ν τουρκικών διασκεδάσεων 
τή ν  εσπέραν τή ς  παρ’ αύ τή  διαμονής μου, καί 
ή τ ις  δέν ευρισκεν άπόψε παραμυθίαν ούδ’ εις 
α ύ τά ς  τά ς  τρυφ ερω τά τα ς φροντίδας τή ς  μ.η- 
τρός μου. Κ α ί ό Ινιαμήλ ό νηφάλιος, ό σώφρων 
Κ ιαμήλ, οστις καί άγιασμα  έπινε καί τού  πα 
πά τ ό  χέρι ’φιλούσε, καί χάριν τού  οποίου κυ
ρίως ¿λησμονούν τή ν  πρός τούς ομοθρήσκους 
του  άντιπάθειάν μου, μοί παρουσιάζετο αίφνης 
ώ ; άνήκων εις τή ν  μάλλον φανατικήν τά ξ ιν  
δερβισών ο ίμ ω ζόντω ν , ώς άνθρωπος δυστυχής, 
τού  οποίου α ι φρένες,ίσως ¿κ τού  άτυχούς έρω
το ς , ίσως ¿κ τή ς  μεγάλης χρήσεως τού οπίου, 
ήσαν παρασεσαλευμέναι, έπασχον τ ο ύ τ ’ αύτό 
περιοδικά; έκλείψεις ! Κ α ί όμως,μ ίαν σ τιγμ ήν, 
έσκέφθην νά έξέλθω  ν ' έ γώ  πρός άνα ζή τησ ίν  
τ ο υ .Ά λ λ ’ έκτός ό τ ι  δέν θά ήξευρον πού νά υ
π ά γω , έσυλλογίσθην άργότερον τό ν  αίδήμονα, 
τόν εύλαβή χαρακτήρά του , καί έφαντάσθην 
πόσον έπιβλαβώς ήδύνατο νά επηρεάση, τή ν  ά- 
σθενή αύτού φύσιν ή ιδέα, ό τ ι  εσχε μ,άρτυρα 
τή ς  δυστυχ ίας αύτού καί έμ.έ, όν τόσον έ ξα ι-  
ρετικώς ε τίμ α  καί έσέβετο. Ε π ε ιδ ή  δέ ή ώ ια  
παρήρχετο, καί ούτε ό άδελφός μου, ούτε ό 
Κ ιαμ ήλ  έπέστρεφε,

—  Μού έρχετα ι μ.ία ιδέα, είπον, πρός τάς 
γυναίκας. Ό  Μ ιχαήλος βεβαίως θά εύρε τόν 
Κ ια μ ή λ ' άλλ ’ ό Κ ιαμ ήλ, ύστερον άπό ό ,τ ι  συ
νέβη, ¿ντροπιάρης καθώς είναι, θ' άποποιή τα ι 
νά έλθν) εις τό  σ π ίτ ι,ώ ς  έκ τή ς  παρουσία; μου.

—  Κ α λά  το  ηύοες ! είπεν ή μήτηρ ¡/.ου. " Ι
σως-περιπατούν έξω  εις τό ν  δρόμον καί π ε :ι-  
μένουν νά σβύσγι τό  φ ώ ; άπό τή ν  σάλλα, καί 
υστέρα νά 'μ,βούνε. Ά ι ν τ ε ,  πα ιδ ί μου, γ ιά  νά 
μήν άνησυχή περισσότερο ή χανούμισσα, έλα 
νά σέ δε ίξω  πού θενά πλαγιάσγς.

Μ ετά  τ ινα ς  μ α τ  αίας παρηγοριάς πρός τή ν 
ταλα ιπωρον Ό θω μ ανίδα  ή μήτηρ μου προηγή- 
θη, μικρόν έλαιόλυχνον κρατούσα, καί ¿γώ  τή ν  
ήκολούθησα.

—  Σού έστρώσαμεν εις τ ό  χ 'ύ σ χ ι, μοί είπεν

ενώ  κατηρχόμ.εθα τή ν  κλίμακα. ’Εσύ κοιαάσαι 
πολύ έλαφρυά,καί τ ά  πα ιδ ιά  ’ξυπνούν πρωί καί 
κάμνουν πολύ θόρυβο . Γ Γ  αύτό σ’ ¿στρώσαμε 
σ τό  κιόσκι.

"Ο τα ν  ή  μήτηρ ¡/.ου ήνοιξε τή ν  θύραν τού 
περιπτέρου,ευώδης οσμή καιομέ/ου άρωματικού 

1 ξύλου προσέβαλε τή ν  όσφρησίν μου. Τ ά  π ά ντα  
¿ν τ ώ  οϊκίσκιρ έφαίνοντο έκ τά κ τω ς  ηύτοεπ ισαέ- 
να. Ά λ λ ’ ή άθυμία, ήν είχον εισερχόμενος εις 
αύτόν, δέν μοί έπέτρεψε νά περιεργασθώ τ ίπ ο 
τε . Μ ία αόριστος άνησυχία, έν κρυφόν προαί
σθημα άγνώστου  τινός δυστυχήματος ¿κυρίευε 
τή ν  καρδίαν μου. Δ ιά  τού το  , ό τα ν  ή μήτηο 
μου ήρχησε νά μ ' έρω τά  περί τώ ν  ώ ;  πρός τόν 
φονέα τού  άδελφού μου ανακοινώσεων τού Έ -  
φέντου, υπήρξα , τ ό  ένθυμούμαι άκόμ.η , λίαν 
α ινιγματικός καί βραχύλογος , καταλυπήσας 
αύτήν, χωρίς νά τ ό  σκεφθώ.

Π ολλήν ήδη ώραν μ ε τά  τή ν  άποχώρησιν τής 
μ.ητρός ¡/.ου, έκαθήμην έ τ ι  όκλάδην έπί τού  έ- 
ρυθρού χρ α μ ιο ύ  τού χαμηλού σοφά , κύπτων 
πρός τά  άμυδρόν φως έλεεινού λυχναρίου, καί 
προσπαθών νά διασκεδάσω τ ά ;  σκέψεις καί τάς 
ζωηοάς τή ς  φαντασίας μου εικόνας διά τή ς  ά - 
ναγνώσεως, δέν ενθυμούμαι πλέον τώ ρ α  τίνος 
βιβλίου. Ά λ λ ά  τ '  άντικείμενα  τή ς  νοεράς όρά- 
σεως παρεμπρόσθουν μ ετα ξύ  ¿μού καί τού  βι
βλίου , πολύ φωτεινότερα  τώ ν  φύλλων αύτού , 
καί ή άνάγνωσίς μου καθ' δλον τό  δ ιάστημα  
δέν ή το  παρά μηχανικός τώ ν  οφθαλμών περί
π α τος έπ ί τώ ν  γραμμών έκ α σ τη ; σελίδος. Δ ίς 
ή τρ ις έςηπλώθην χαμ α ί έπί τού  μοσχοβο- 
λούντος σ τρώ μ α τός μου μέ ομματα  δ ιά  τή ;  
β ία ; κεκλεισμένα, ά λ λ ’ ε ί ;  μ ά τη ν .Τ Ι  όσμ.ή τού 
μόσχου, ήν άπέπνεον τ ά  χειροκέντητα  προσκε- 
φάλαιά μου, τόσον μεθυστική, τόσον ναρκωτι
κή, δέν ίσχυε νά άποκοιμίσγ τή ν  συγκίνησίν 
μ.ου.Ή ιστορία  τού  δυστυχούς Κ ια μ ή λ  έξελ ίσ - 
σετο ¿ν ζω ν τα να ϊς  είκόσιν ενώπιον τώ ν  κλει
σ τώ ν  οφθαλμών μ.ου. Πόσον κοινωνικός, πόσον 
εύομ ίλητος θά ή το  άίλ.λοτε ό φιλέρημος, ό σιω
πηλός,καί δ ιά  τού το  άνιαρός τώ ρ α , σοφτάς,ός- 
τ ι ς  κατέκτησεν ούτως άσυνήθως τή ν  φ ιλίαν ε
νός ¿κ τώ ν  Σουλτάν ιδω ν, ο ΐτινες έν τή  οθωμα
νική άρ ιστοκρατία  κατέχουσι τή ν  έ γω ϊσ τ ικ ω -  
τέραν Οέσιν, μ 'όλην τή ν  προοδεύουσαν π τω χε ία ν  
τω ν  ! Κ α ί τ ί  φ ιλία  θά ή το  εκείνη ; τ ί  άδελφο- 
ποίησις ! Ά ναμ .φ ιβάλω ; ό νέος Σουλτά νη ; εύ- 
ρεν έν αύ τή  ευδαιμονίαν πολύ πλείω  τ ή ;  συνή
θους, καί φιλάδελφος ών.έσπευσε νά ποιήσγ, μέ- 
τοχον αυτής καί τή ν  ώραιαν αδελφήν του .Τώρα  

| έφανταζόμην τόν Κ ιαμήλ, έν κρυφή ειδυλλιακή 
άγάπη μ ετά  τή ς  μελλούση? μνηστής του , μέ
τοχον συγκινήσεων κ’α ίσθημάτων τόσον  α γνώ 
σ τω ν  το ϊς  άμοφύλοις αύτού,καί όμως τόσων φυ
σικών εις τή ν  εύαίσθητον αύτού καρδίαν. Τοιοα 
πάλιν δαμαστήν θυμοειδούς ίππου ,καλπάζοντα
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παρά τό πλευρόν του άδελφοποιτού του, με τήν 
γραφικήν στολην τής επαρχιακής νεολαίας, μέ 
τα ζωηρά χρώματα καί τον όπλισμόν αύτοϋ ά- 
στράπτοντα, καί μετ’ ολίγον τον έφανταζόμην 
έν φοβερά συγχύσει κρημνιζόμενον μετά τού ά- 
φηνιασμένου 'ίππου του άπό του μεγάλου εκεί
νου ϋψους τη; γέφυρας καί άπελπιστικώς πα- 
λαίοντα πρός τήν μανίαν του ζώου, προς την 
λ.ύσσαν των σφοδρών ρευμάτων, πρός τον θάνα
τον, ώς ελεγεν ή μητηρ του, έως ου, εξαντλη
θείς καί άποκαμών , άφίνετο νά σύρεται πε
ριπεπλεγμένος πιθανώς εις τά λωρία του άνα- 
βολέως, παίγνιον των ορμητικών ύδάτων καί 
αυτός καί τό έκπνέον ήδη ά’λογον. Καί έπειτα 
ό ς-υγνός εκείνος εγωιστής,6 απάνθρωπος Σουλ- 
τάνης, ό'στις έκλειε τόσον άνιλεώς τήν θύραν 
αυτού εί; τον ημιθανή μνηστήρα τής ιδίας χύ
του Ουγατρός ! Καί έπειτα πάλιν ό δυστυχής 
Κιαμήλ άσπλάγχνως έρριμένος παρά τό Χάνιον 
τοϋ Γέρο - Μούρτου, κατατρυχόμενος υπό τοϋ 
πυρετοϋ καί όμως εκτεθειμένος εις τά ψύχη τής 
νυκτός καί τούς καύσωνας τής ημέρας, διά τήν 
άνέχειάν του, έςαιτούμενος έν τή παραφροσύνη 
του έλεος παρά μιας βάτου, ίσως τής μνηστής 
του, καί απειλών νά σφάξγ μιαν άγριαγγινά- 
ραν, ίσως τον «ρονέα τοϋ αδελφοποιτού του ! — 
Καί πώς νά εύρη ό άτυχης νέος τόν φονέα; Καί 
πώς νά εκδίκηση τόν άδελφοποιτόν του ; Καί 
τόν εύρεν άρά γε ; καί τόν έςεόίκησε ; Καί εάν 
έξεδίκησε τόν αδελφόν τής μ.νηστής του, διατί 
τότε τόν έγκατέλειπεν εκείνη, ενώ ώφειλε νά 
τόν αγαπά διπλασίως τώρα ; Βεβαίως ό ήμε
ρος τού Κιαμήλ χαοακτήρ δεν ίσχυσε νά εκπλή
ρωσή τό άγριον καθήκον τής σκληράς, τής αι
μοχαρούς αυτοδικίας. Καί πριν ή κακουργήση 
πρός Ικανοποίησιν τής θηριώδους τοϋ πενθερού 
του καρδίας, προετίμησε νά φονεύση τήν ίδιαν 
αύτού καρδίαν διά παντός, καταστρέφων όλην 
αυτής τήν ευδαιμονίαν.'Ισως θά ήτο καλλίτε- 
ρον εάν δεν έκαμνεν αυτός έξαίρεσιν" εάν έφέ- 
ρετο ώς αληθής ’Οθωμανός, έκδικών τόν αδελ
φοποιτόν αύτοϋ κατά τόν βάρβαρον εκείνον 
τρόπον, ον παρά μέν τοΐς όμοφύλοις του ύπε- 
ρορά ο νόμος, παρά δέ τοΐς Χριστιανοΐς ούδ’ 
αύτή ή φιλανθρωποτάτη τής γης θρησκεία ή- 
δυνήθη ακόμη νά κατάργηση.

Τοιαϋται εικόνες καί τοιαϋται σκέψεις άπη- 
σχόλουν τήν διάνοιαν μου, ότε κρότος βημάτων 
έν τή είσοδο» τοϋ περιπτέρου υ.’ έκαμε νά τινα- 
χθώ αίφνης εκ τής θέσεώς μ.ου. Εισερχόμενος 
είχον ίδεΐ έκεΐ χαμ.αί στρώματά τινα. ΙΙροφα- 
νώς ό δι' όν ήσαν προωρισμένα ήρχετο νά κοι- 
μηθή. Ίσως είναι ό αδελφός μου, είπον καί ή- 
νοιξκ τήν θύραν. ’Εν τώ άραιώ τοϋ προθάλα
μου σκότει διεγράφετο άμυδρώς τό ισχνόν καί 
υψηλόν τοϋ Κιαμήλ άνάστημ.α μ.έ τό φωσ- 
φοροειδώς λευκα'ζον σαρίκιόν του, τό όποιον

ήγγιζε σχεδόν τήν οροφήν τού δωματίου.
—  Τό ’ξεύρουν μέσα πώς ήλθες, Κιαμήλη ; 

Ή μητέρα σου ήτο πολύ ανήσυχος,είπον,προσ- 
παθή σας νά κρύψω τήν έμήν ανησυχίαν.

—  Τώρα ’πάγει πιά ! είπεν ό Κιαμήλ ακί
νητος αύτοϋ, μετά φωνής άνεξηγήτως παραδό
ξου. —  Τώρα έτελείωσε τό κακό. Θά ήσυχάση 
■/.’ εκείνη, θά ησυχάσω κ' εγώ !

—  Εύγε. Κιαμήλη ! είπον έγώ, ένθαρρύνων 
αύτάν νά μέ άκολουθήση εις τό δωμάτιόν μ,ου. 
Έγώ τό’ξεύρω πώς είσαι γνως-ικό παιδί.Τό’ξεύ- 
ρω πώς αύτό θά είναι πλέον ή τελευταία φορά.

—  Ναι, είπεν ό Κιαμήλ μ.ετά πεποιθήσεως. 
—  Ή  τελευταία !

Άλλ’ όποια ύπήρξεν ή έκπληξίς μ.ου, όταν 
τόν είδον είσελθόντα εις τό δωμάτιόν μ.ου ! Ή  
ωχρά μ.ορφή του, έφ’ ής άφ' ένός μ.έν άντηνα- 
κλάτο τό λευκόν τού σαρικιού του χρώμα, άφ’ 
ετέρου δέ τό πράσινον τοϋ ράσου του, έφαίνετο 
ώς μορφή νεκρού πρό πολ.λού έκπνεύσαντος ! 
Τά χείλη του ήσαν πελιδνά, οι οφθαλμοί του 
σβεσμένοι. αί κινήσεις αύτοϋ ώς κινήσεις πτώ- 
μ.ατος ύπό τήν επήρειαν μ,υστικού τίνος γαλ- 
βανισμοϋ διατελοΰντος. Οί δέ συνεχείς παλμοί 
τής άμυδράς τοϋ λυχναριού μου λάμψεως ά- 
νησύχως κυμ,αινόμενοι έπ’αύτοϋ, καθιστων τήν 
έμφάνισίν του ριγηλώς φρικαλέαν, ώς έμφάνι- 
σιν νεκρικού τίνος φάσματος ! Λεν ήξεύρω πώς 
ήδυνήθην νά. τηρήσω τήν παρουσίαν τοϋ πνεύ
ματός μου.Άλλ’ ένθυυ-'.ϋμαι ακόμη μετά φρί
κης, ότι τόν ένηγκαλίσθην καί τόν έφίλησα 
πρός ένθάρρυνσιν.Τόσον πολύς ήτον ό πρός τόν 
δυστυχή οίκτος μου ! Οταν ήσύχασεν ολίγον, 
άνέπνευσεν έκ βάθους καί

—  Τώρα πιά έτελείωσεν ! είπε. Τώρα θά η
συχάσω! —  Καί έξεστόμισεν άσεμνον βλασφη- 
μ.ίαν κατά τίνος τρίτου, μόνον δι’ υβριστικού 
επιθέτου όνομάσας αυτόν.

—  Λέν φθάνει πού ¿σκότωσε τόν αδελφο
ποιτόν μου, είπεν έπειτα, δέν φθάνει πού κα
τέστρεψε τήν εύτυχία καί τήν υγεία μου, μ-όνο 
ήρχετο κάθε ’λίγο νά μού φαρμακώνη καί τήν 
άθλια ζωή, πού μ’ έπερίσσευσε !

Καί όταν είδεν ότι έγώ δέν εύρισκόν τι πρό
χειρον νά τού είπώ,

—  ’Ξεύρω.είπε. Έσύ είσαι διαβασμένος άν
θρωπος καί θά γελάσης. Γι’ αύτό δέν σέ είπα 
τίποτε, ώς τώρα. Μά ό Σεΐχης τού Τεκέ μ.</.ς 
είναι πειό διαβασμένος άπό ’σένα, είναι άγιος. 
Καί όποιος κάμνει τόν λόγο του, κάμνει τήν

I βουλή τού Θεού. Τρία χρόνια τώρα μέ κατα
διώκει ό β ρ ιχά .Ια χα ς, κανείς δέν μ.' ¿γλύτωσε. 
’Στό πανηγύρι έπήγαινα. ’μπροστά μου τόν 
εύρισκχ· 'στό π α ζά ρ ι ¿πήγαινα 'μπροστά μου 
τόν εύρισκα, ώς πού μέ απέλπισε, καί παρά- 

ί τησα τήν δουλειά μου καί ’πήγα κ’ έγεινα σο- 
I φτας. Καλά πού έκαμα ! Γιατί ό Σεΐχης μας
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πού σέ είπα, αύτός μ’ ¿γλύτωσε. Άς έχουμε 
τήν εύλογία του ! «Μή τόν βλέπεις πού ’μοιά
ζει τόν σκοτωμένο», μέ είπεν. »'0  βρυκόλα- 
κας είναι μόνον ένα τηι·./οΓαι γεμάτο αίμα. 
Φέρε με ενα μ α ι-ρ ο μ ύ η χ α  μαχαίρι νά σέ τό 
διαβάσω- καί άμα τόν ξκναϊδής. τρύπα τον, 
νά χυθη τό αίμα ! 'Άλλη μιά φορά δέν θά ξα- 
ναβγή ’μπροστά σου.

Τότε διέκρινα μετά φρίκης, ότι αί χεΐρές 
του ήσαν καθημαγμέναι καί κηλιδωμένον τό 
ένδυμά του. Κρύος ίδρώς μέ περιέλουσεν !

—  "Ω ! Κιαμήλ, έχυσες αίμα !
—  Οχι ! είναι μόνον τό αίμα τού βρυκό- 

λακα, τού σκοτωμένου.
—■ Καί τίνος σκοτωμένου ήτον ό βρυκόλα- 

κας ; ήρώτησα έγώ τοέμ.ων καθ’ όλα μου τά 
μέλη.

—■ Αύτοϋ πού 'σκότωσε τόν .αδελφοποιτόν 
μου, άπεκρίθη εκείνος.

—  Καί ποιος λοιπόν έσκότωσε τόν φονέα 
τοϋ αδελφοποιτού σου ;

—  Ποιός άλλος είχε τό καθήκον παρά έγώ, 
είπεν ό Τούρκος μετά τοιαύτης υπερηφάνειας, 
ώστε νά τόν βδελυχθώ.

—  Καί πώς; Τέτοιο κακό ! ¿ψέλλισα έπειτα 
μηχανικώς μάλλον καί άβουλήτως.

—  Χμ ! είπεν ό Τούρκος. Δέν είναι γραμ
μένο ’στο χαρτί σας ; Μάχαιραν δώσεις, μά- 
χαιραν λάβης ! Ό  διάβολος πού χύνει τήν 
σφαίρα γιά τον φονιά, χύνει καί μιά γιά. τόν 
εκδικητή του. "Ακούσε λοιπόν. Ισως δέν ή- 
ξεύρεις ότι ό φονιάς τού αδελφοποιτού μου μ’ 
έκαμε νά κινδυνέψω, νά ληστευθώ άπό ένα μυ
λωνά, νά διωχθώ άπό τόν πεθερό μου, καί νά 
ζεπέσω άρρωστος 'στό χωριό σας. Μάθε το λοι- 
πόν, νά πού σοϋ τό λέγω. Άμα ήλθ’ άπό τό 
σπίτι σας 'στην Πόλι κ’ εννοιωσα τόν εαυτό 
μου καλά, έπήρα τό τουφέκι κ’ ¿πήγα 'πίσω 
'στόν μυλωνά, πού μ.’ έβγαλ’ άπό τόν ποταμό 
μισαποθαμμένο.

—  Μού έκλεψες ένα κεμέρι, τού είπα, μ.έ 
πεντακόσια φλ.ουριά- μού έσωσες μιά ζωή,πέν
τε παράδες δέν αξίζει. Έσύ πού ’λογυρίζεις 
τόσο συχνά ’στήν άκρη τού ποταμ.ού, χωρίς 
άλλο θά γνωρίζης ποιος έσκότωσε τόν αδελ
φοποιτό μου, τήν ημέρα πού μ’ έσυρες έξω. 
Κύτταξε τόν λύκο τού τουφεκιού μου σηκωμέ
νο ! "Αν μέ τό 'πά,ς, σέ χαρίζω, ότι μού έκλε
ψες. Ά ν τό κρύψγς, χάνεις τήν ζωή σου ! —  
’Έτσι τού είπα, καί καλά έκαμα. Γιατί ό μυ
λωνάς ήταν δειλός κλεφταποδόχος, καί ’σάν 
είδε τά στενά,

—  Ύποσχέσου, μοί είπε, πώς δέν θά κάμ,γς 
τό φονικό μέσ’ 'στον μϋλό μου καί σού δείχνω 
τόν άνθρωπό σου.

"Γποσχέθηκα.
—  Κρύψου, λοιπόν, μοί είπεν, έόώ άπό ’πί-

σου. "Οπου καί νά ήναι, Οά φθάσγ ένας μ.έ τόν 
ταχυδρομικό του σάκκο ’στήν αμασχάλη , μέ 
τό τουφέκι 'στόν ώμο του. Αύτός είναι ό φο
νιάς τοϋ σουλτανέλη. 'Ονομάζεται Χαραλαμ.- 
πής, υιός τοϋ Μητχκου.Κάθε δεκαπέντε περνά 
το ίδιο τό γεφύρι, πού έπεσες μέ τ ’ άλογο.

Τά ώτά μ.ου έβόϊζον ίσχυρώς. μ.όλις τόν ή- 
κουον.

Ό  Τούρκος εξηκολούθησεν.
—  Μά πριν προφθάσω άκύμα νά κρυφθώ, νά 

κ’ έμβήκε τό σκυλί μέσα καθώς μού τό περιέ
γραψε. Τόν λύκο τόν είχα σηκωμένο , μά έλα 
πού έδωκα τόν λ.όγο μου ; ! Έφοβήθηκχ μήν 
έννοήση τίποτε, καί μέ κάμ.γ, νά τόν παραβώ. 
"Ετσι ¿βγήκα, κ’έτράβηξα πρός τό γεφύρι.Απ' 
εδώ θά περάση, είπεν ό μυλωνάς. Έδώ τόν έ- 
καρτέρησα, ’στόν ίδιο τόν τόπο πού έστεκεν. ό
ταν έσκότωσε τόν αδελφοποιτό μου. Έκεΐ τόν 
είδα κ’ έπλησίαζεν εις τό γεφύρι. Μά καθώς ή- 
τανε χειμώνας,καί τά κλαδιά χωρίς φύλλα,καί 
καθώς είχε τήν υποψία μέσα του, μ,'έσκιάχθηκε 
πριν ζυγώστ) άψηλά, 'στήν μέση τού γεφυριοϋ, 
κ’έστράφη ’πίσου κι' άρχησε νά τρέχγ. "Επεσα 
κατόπι του μ.' όλη μου τή δύναμι, μά ήτανε 
γρηγορότερος. Δύο φοραίς ¿τράβηξα 'πάνω του, 
δυο φοραίς απάντησε τό σκυλί φεύγοντας. Κα
λά !, είπα, οπού καί νά πάς θα ξκναπεράσης !

Α ! αύτό λοιπόν ήτο τό στοιχειωμένον αί
μα. περί ού ελεγεν ό ατυχής αδελφός πρός τήν 
μ.ητέρα, ότι έσταύρωσε τόν φονέα καθ'όδον καί 
τόν έκαμε νά επιστρέψη καί νά παραιτηθή τής 
μετακομ,ίσεως τού ταχυδρομείου! Αί τρίχες μου 
ηνωρθώθησαν τά μέλη μ.ου έτρεμον, ώς φύλλα 
φθινοπώρου δέν ήμην σχεδόν κύριος τών αίσθή- 
σεών μου.

Ό  Τούρκος έξηκολούθησε'
—  Δεκαπέντε ’μέραις ¿πέρασαν, δεκαπέντε 

'μέραις τόν ¿φύλαγα καρτέρι . 'Ήτανε ’στόν 
καιρό τού πολέμου. Ό  Καϋμακάμης τού τό
που έκοψε τό σιδηρόδρομο τού Λουλεβουργάζ, 
καί έδωσε διαταγή νά φύγουν πρός τήν Πόλι' 
έγώ δέν έσάλεψα. Μιά νύχτ’άκόμη άν ’περνούσε 
θά μ’εσκότωναν οί 'Ρούσσοι. Μά ό Θεός μ’ έ- 
φύλαξε καί μ’έστειλε τόν άνθρωπό μ.ου.

Ό  ψυχρός ίδρώς έρρεε ποταμηδόν άπό τοϋ 
μετώπου μου. Ενθυμούμαι ότι δίς έχύθην νά 
σφίγξω τόν λαιμόν του, νά πνίξω τήν ομολο
γίαν εις τόν λάουγγά του.’Αλλ’ή φρίκη μέ είχε 
κατακεραυνώσ-/]. Κ’ένω έσωτερικώ; ένόμ-ι̂ ον ότι 
κινούμαι, έξωτερικώς έμενον αδρανής, ώς άν
θρωπος άποπεπληγμένος.

Ό  Τούρκος εξηκολούθησεν
—  Αυτήν τήν φορά ήμην καλά κρυμμένος- 

καί γιά νά τού πάρω κάθε υποψία τον άφήκα- 
νά περάσνι τό γεφύρι. Καί ’σάν είδα πώς καταί- 
βηκε ‘στήν όχθη κ’ έσκυψε νά πιή νερό, έπερί- 
μεν’ άκόμη μιά στιγμή, γιά νά μή πάρω τό
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κρίμα ’στό λαιμό μου... Κ’ύστερα έτοάβηξχ...
—  Ώ  ! "Αθλιε ! Έφόνευσες τόν αδελφόν 

μου !
Τότε ήκούσθη έν τώ κήπφ συγκεχυμένος θό

ρυβος, έν ώ διέκρινον τήν φωνήν του μικροτέ- 
ρου μου αδελφού κράζοντος :

—  Έδώ ! εδώ μέσα κοιμάται !
Φλόγες πυρσών και λαμπάδων έφώτισαν αί- 

ματηρώς τους επί των τοίχον κισσούς,καί λάμ- 
ψις ξιφών καί τουφεκίων έχώρησε διά της μι- 
κράς θύρας προς τό περίπτερον. Τίτον ή αστυ
νομία ! Ή Ούρα μου ήνεώγη' μετά πατάγου 
καί πρώτος είσήλθεν ό αδελφός μου.

Άφησ’ τον νά τον πάρουν ! άνέκραςεν. Εί
ναι φονιάς ! Έσκότωσε τον Χαραλαμπή του 
Μητάκου ! Έσκότωσε τόν χωριανό μας εμπρός 
’στά μάτια μου !

Τό δωμάτιον έπλήσθη νυκτοφυλάκων, πυρο
σβεστών καί αστυνομικών κλητήρων. Ό  Ινια- 
μ.ήλ καρφωμένος εις την Οέσιν του, άφήκε νά 
τόν δέσουν χωρίς τίνος άντιστάσεως,χωρί: συγ- 
κινήσεως. ’Εκεί προήλΟεν έκ του πλήθους ό ο
δηγών αυτούς αξιωματικός, καί χαιρετήσας 
εΰγενώς —  Τί σύμπτωσις, μ.οί είπε, κύριε! Τί 
παράζενος σύμπτωσι; σάς φέρει εις τόν οίκον 
του φονέοις ;

Τότε τόν άνεγνώρισα μόλις. Τόν ειχον σχε- 
τιοθή κατά τούς πηγαινοερχομούς μου εις τό 
ύπουργεΐον τής αστυνομίας. Έγνώριζε την ύ- 
πόθεσίν μας. Καί είχεν άμειφθή διά πάσαν 
προς ευόόωσιν αυτής προσπάθειαν του. Τόν έ- 
λαβον λοιπόν κατά μέρος, καί τώ εξήγησα, 
πώς ό ψυχρώς καί άπαθώς θεωρών ημάς Κια- 
μήλ, έφόνευσε μεν άλλοτε τόν αδελφόν μου, 
νομίζων ότι εκδικείται τόν φονέα του άδελφο- 
ποιτοϋ του, έοόνευσε δε άπόψε τόν ΰπό τής ά- 
στυνομ.ιας ζητούμενον ένοχον ταχυδρόμον, ού 
την πραγματικήν παρουσίαν έξελάμ.βανεν. έν 
τή πλάνη του. ώς δαιμονικήν έμφάνισιν ποός 
καταδίωξίν του έρχομένην.

Ό  άξιωμ.ατικός έσφιξε συμπαθητικώς τήν 
χεϊρά μου, καί άπήγαγε τόν δεσμώτην.

Τή επαύριον λίαν πρωί κατ’ επίμονον άπαί- 
τησίν μου έγκατέλειπεν ή μήτηρ μου τήν βδε- 
λυράν εκείνην οικίαν άπερχομένη κατ' ευθείαν 
εις τό χωρίον μας. Δεν συνέφερε κατ’ οΰδένα 
τρόπον νά μάθγ τήν αλήθειαν. . .

Ειχον παοέλθει τρία περίπου έτη άπό τής 
νυκτός εκείνης, οτε εΐσηρχόμην εις τό χωρίον 
μας, πρώτην φοράν άφ’ οτου τό έγκατέλιπον 
παϊς έτι ών. Πολ/,ά μ.εταξύ έπισυμ.βάντα νεώ- 
τερα δυστυχήματα ειχον επισκιάσει τρόπον 
τινά τό παλαιόν εκείνο. Άλλ' οσω μ.άλλον έ- 
πλησίαζον εις τόν οικόν μ,ας,τόσω μάλλον προ- 
έκυπτεν έκ του βάθους τών χρόνων ή θλιβερά

αύτοϋ ιστορία, τόσω μάλλον άνενεούτο. Ή  ο
δοιπορική μου άμαξα παρήλαυνεν ήδη πρό μι
ας ετοιμορρόπου, έγκαταλελειμμένης οικίας. 
ΙΙας άλλος ήθελεν αίσθανθή βαθέως έλεγεια- 
κήν θλίψιν, έάν, μετά μακράν επανερχόμενος 
απουσίαν, εΰρισκε νεκρικήν σιγήν έκεΐ οπού ά- 
φήκεν ευθυμον ηχηρόν βίον. καταστροφήν καί 
έρημίαν.έκεΐ οπού άπέλιπε τήν εύεστώ καί τήν 
άνεσιν. Εις έμέ τά κλειστά παράθυρα, οί χαί- 
νοντες τοίχοι, ή χορτοφυοΰσα αυλη, ό απερι— 
φρακτος καί παντί λυμ,εώνι άναπεπταμένος 
κήπος, δεν ήξεύρω πώς ένεποίει παραδόξως ι
κανοποιητικήν έντύπωσιν. Μοί έφαίνετο ότι θά 
έλυπούυ.ην, έάν έξηκολούθει ό οικος εκείνος ν’ 
άκμάζη. Διότι ήτον ό οίκος του Μητάκου, ό 
οικος του Λαμπή,τού πρώην ταχυδρόμου. Και 
τόν ταχυδρόμον τούτον δεν ήδυνάμ.ην νά μη 
θεωρώ αίτιον τού φόνου τού δυστυχούς αδελ
φού μου. Ό  καθ’ αύτά φονεύς είχε παραφρονή
σει ενώπιον μου, κατ’ αυτήν τήν πρώτην δι
καστικήν άνάκρισιν, ευθύς ώς έβεοαιώθη τίνος 
καρδίαν διεπέρασεν ή σφαίρα,ήν διηύθυνε κατά 
τού φονέως τού άδελφοποιτού του. Αλλ’ ώς 
σκοπόν τής ΰπό τυφλής έκδικήσεως όίφθείσης 
εκείνης βολής ό ένοχος υίός τού Μητάκου ΰ- 
πεκατέστησε μετ’ άθεοφόβου πανουργίας τά 
στήθη τού πτωχού αδελφού μου, όστις είχε 
τήν ατυχίαν νά τόν όμοιάζη όχι μόνον κατά 
τό ανάστημα καί τήν στάσιν, άλλά καί κατ’ 
αύτά. τά ενδύματα. Τίτο πλέον άποδεδειγμέ- 
νον, ότι μόνον διά τούτο παρέπεισε τον εύπι- 
στον νεανίαν νά τόν διαδεχθή έν τή υπηρεσία 
του, καί έγνώσθη, ότι ήτο τόσον βέβαιος περί 
τού αποτελέσματος τής βδελυράς πανουργίας 
του, ώστε προεΐπε χαιρεκάκως καί αυτήν τήν 
ώραν τού ολέθρου τού αδελφού μου !

"Οταν έφθάσαμεν προ τής οικίας ημών, έξε- 
πλάγην ίδών ενα πιναρόν, ρακένδυτον, γυμνό- 
ποδα Δεοβίσην, έξερχόμενον τής αύλής καί 
τρέχοντα ν’ άνοιξη τήν Ούοαν τής άμάξης.

—  ’Αμάν, σουλτανήμ ! Κοκκώνα μπήλμε- 
σιν !

Τό σώμά μου άνετριχίασεν έκ φρίκης ! Αύ- 
ταί ήσαν αί μόναι λέξεις,άς έξεφώνησεν ό Κια- 
μήλ, ότε έν πλήρει δικαστήριο» παοαφρονήσας 
έπιπτε λιπόθυμος πρό τών ποδών μου !

—  Διά τόν Θεόν, Σουλτάνε μου, νά μήν τό 
μ.άθη ή κοκκώνα !

Καί ό απαίσιος ήχος τής φωνής αυτού, ή
χος, ον θά ένόμιζέ τις έξελθόντα έκ βαθέος τί
νος τάφου μάλλον παρά έκ στόματος ανθρώ
που, έτάραξε τόσον τά νεύρα μου, ώστε όταν 
έρρίφθην εις τάς άγκάλας τής προσδραμούσης 
μητρός μου, δεν ήξεύρω όποιον χαράξενον κρά
μα βδελυγμίας καί οίκτο·» έπλήρου τήν καρ- 
δίαν μου.

Οϋτ.ως είσεχώρησα εις τήν αυλήν στρέφων
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τά νώτα πρός τό μέρος,όθεν ύπέθετον τό βδέ- 
λυγμα έκεΐνο παρακολουθούν με.

Παρά τήν έτέραν τού οίκου μας πλευράν ή
τον ανοικτή ή θύρα τού κήπου. Έν τώ κήπφ 
τούτω ακμάζει άκόμη μία μηλέα, ΰπό τήν 
σκιάν τής οποίας τόσον ευτυχείς συνεπαίζο- 
μεν άλλοτε, έγώ καί οί αδελφοί μου. ’Αλλ' αί 
ήχηραί έκεϊναι φωναί,οί παιδικοί μας γέλωτες 
δέν άκούονται πλέον έκεΐ. Αίωνία σιγή βασι
λεύει ύπ’ αύτήν, καί λευκός λίθινος σταυρός, 
πρό τού οποίου καίει ακοίμητος λύχνος, μαρ
τυρεί τήν ιερότητα τού τόπου.Έκεΐ κεΐται τε- 
θαμμένος ό πολύκλαυστος αδελφός μου. Έκεΐ 
διηύθυνα δακρυρροών τά βήματά μου/Γά λαμ
πρότερα ρόδα, τά εκλεκτότεοα άνθη κοσμούσι 
τό άναπαυτήριον αύτού. Ό  κήπος ήμών ήτο 
πολύ ατημέλητος άλλοτε. Τώρα είναι πλήρης 
άνθέων, τά όποια φαίνονται ώς έάν άνέβλυσαν 
πολυπληθή έκ τού τάφου έκείνου καί διεχύθη- 
σαν ολίγον κατ’ ολίγον μέχρι τών άπωτάτων 
γωνιών τού κήπου.

—  Ολα τά καλλιεργεί ό φτωχός ό Κιαμή- 
λης ! έψιθύρισεν ή μήτηρ μου θλιβερώς.

Αί τρίχες μ.ου ήνωρθώθησαν έκ νέου. Καί 
στραφείς, μετά σπασμωδικώς κινουμένων χει- 
λέων, πρός τόν περί ού έλάλει,— Σέ προστάζω, 
τόνείπον,νά μή ξαναπατήσγς εις τό σπίτι μας!

—  Ώ , ό άοίσκος ! άνέκραξεν ή μήτηρ μου, 
μετ’ άπεριγράπτου πόνου. Τίνος τό λέγεις,παιδί 
μου ; Ά μ ’ ό φτωχός ούτε ακούει, ούτε 'μιλεΐ 
πλέον ! Είναι τοελλός ό καύμένος !

Ό  Κιαμήλ προσήλου τούς αλαμπείς αυτού 
οφθαλμούς εις τό βάθος τού όρίζοντος, ώς άν
θρωπος ούδόλως έννοών τά πεοί αυτόν συμβαί- 
νοντα. Έπί τής κεφαλής έφόρει τώρα πρασινό- 
ζωστον χ ιον.ίάφ ιογ  Δερβίσσου, τό όποιον τόν 
καθίστα μέχρι γελοίου βαθμ.ού ύψηλότατον. 
Περί τό κατεσκληκός αύτού σώμα έκρέματο έρ- 
ρακωμένον τά χ α γ τά η ο ν  τής εις ήν άνήκε μ.ο- 
ναχικής τάξεως. Οί αγκώνες αύτού διεφαίνοντο 
διά τών ρηγμάτων τών ίματίων του, άλλά ή
τον έζωσμένος λαμπράν δερματίνην ζώνην φέ- 
ρουσαν έπί τού θηλυκωτήρος μέγαν έκλεκτόν 
λίθον, όνυχα τής Μέκκας. Ή  δε μορφή αύτού, 
είτε ώς έκ τής άπαθείας έν ή διετέλει τώρα.είτε 
ώς έκ τής έπιδράσεως τού ήλιου, έφαίνετο ύ- 
γιεστέρα παρά πρότερον.

—  Νά κουρεύωνται ! Είπεν ή μήτηρ μου, 
βλέπουσα πρός αύτόν μετ’ οίκτου.—  Τόν έκα
μαν άγιον ! Άφ’ ότου ¿τρελάθηκε τόν έκαμαν 
άγιον. Καί τού φιλούν τό χέρι, καί τού φέρ
νουν φαγητά, καί τού φέρνουν ρούχα, καί θέ
λουν νά τόν πάρουν εις τού καϋμακάμη τό 
σπίτι. Μά έκεΐνος δέν τρώγει παρά ξερό ψωμί, 
δεν φορεί παρά αύτά πού βλέπεις, καί κοιμ.ά- 
ται κατά γής μέσ’ ’στην αχυρώνα. Καί δέν 1 
θέλει νά φύγνι άπό κοντά μου ό,τι κι’ άν τού

κάμουν. Μόνον 'σάν τόν στενοχωρήσουν παρά 
πολύ, μόνο 'σάν ταραχθή, βγάζει μία παρά
ξενη φωνή —  Γιά τόν Θεό, Σουλτάνε μου, νά 
μήν το μάθη ή κοκκώνα ' —  Αλλο απ' αύτό 
δέν ήξεύρει τίποτε ! Ό  άρίσκος 6 Κιαμήλης !

Καί ένώ έκείνη έλεγε ταύτα, έγώ έσυλλογι- 
ζόμην τήν άνήμερον άλλοτε οργήν της κατά 
τού φονέως, τό παράπονόν της, ότι ό πτωχός 
ήμών αδελφός έταράσσετο έν τώ τάφω του, ο
σάκις ό φονεύς αύτού έπάτει τό χώμ.α, έστω 
καί εις τήν άκραν τού κόσμου,καί άνετριχίαζε 
τό σώμά μου εκ τής ιδέας, οτι ό φονεύς έκεί- 
νος περιπατεΐ καθ’ έκάστην έπί αύτού τού τά
φου τού θύματός του, καί έτρεμ.ον μή τό πλη- 
ροφορηθή ή ταλαίπωρος. Αύτό θά τήν έφό- 
νευεν !

—  Μολαταύτα, τή ειπον, έάν τόν διώξης 
έσύ, είμαι βέβαιος, ότι θά φύγη νά ’πάγη μέ 
τούς έδικούς του. Κάμ.ε μου τήν χάριν καί δι- 
ώζέ τον άπό το σπίτι υ.ας.

—  Ά μ ’ τί λογής <?ά ! άνεφώνησεν έκείνη 
σχεδόν δακρύουσα. —  Έγώ θυμούμαι καμμιά 
φορά έκείνη τήν σεισουράδα, πού τού έδωσε 
μιά κλωτσιά καί τόν έδιωοεν άπό τό δωμάτιό 
μας, καί λέγω νά είχα ένα χέρι άπ’ έδώ ώς 
’στήν ΙΙόλι,νά τού δώσω μιά ’στό θηλυκό του 
πρόσωπο. Καί σύ μέ λές νά τόν διώξω έγώ μέ 
τά χέρια μου; ’Κείνος, βλέπεις, άφησε τήν 
μητέρα του καί ήρθεν εις έμένα. Κουβαλεί νε
ρό, 'πάγει 'στον μύλο, ’πάγει τά ψωμιά ’στόν 
φούρνο, σκάφτει τ’ αμπέλια, σκουπίζει τήν κύ- 
λή, καλλιεργεί τά λουλούδια 'πάνω ’στόν τάφο 
τού Χρηστάκη μας' ώς καί τό κανδήλι θέλει 
νά τ’ άνάφτϊ) μέ τό χέρι του ! Κ’ έγώ δά μα
θές πώς νά τόν διώξω ύστερα, άφού τόν έκύτ- 
ταξα έφτά μήνες μέσ’ ’στό στρώμα, ’σάν τό 
παιδί μου ! "Ας τώβρή άπό τόν Θεό όποιος 
τόν έκατάντησε σέ τέτοια δυστυχία! "Ελα, 
νάχης τήν εύχή μου, γυιόκα μ.ου, άφες τόν 
ταλαίπωρο μέ τήν συμφορά του, καί ’πές μ.ου 
δά μαθές , εύρέθηκεν ό φονιάς ; 'Ως τόσο δέν 
είμπόρεσε νά 'βρεθή ποιός ήτανε !

—  Όχι ! άπεκρίθην έγώ,οστις τόν έβλεπον 
ένώπιόν μου.

Διότι άνελογίσθην όσα μοί έλεγε περί αύτού' 
παρέβαλον τήν άγαθότητα τού παράφρονος μέ 
τήν βδελυράν πανουργίαν τού πρώην ταχυ
δρόμου, καί δέν ήξευρον νά εύρω, ποιος έκ τών 
δύο ήτον ό φονεύς τού αδελφού μου !

Γ. Μ. Βιζν-Η,Νυε.

Έάν ό άνθρωπος ούδέν είχεν ελάττωμα, δέν 
ήθελε μετά τοσαύτης ηδονής παρατηρεί τά ε
λαττώματα τοΛ άλλων-



708 Ε Σ Τ Ι Α

Η ΚΟΡΗ TOT ΛΟΧΑΓΟΥ 
[ Μυθιστόρημα Αλεξάνδρου Πούσχΐ»].

Σ ν ν ί , ι ι « ·  ί ί|  » Λ .  Β(12.

Γ.
Ή  π οΛ ω ρχ ία .

Ώλησιάσαντες εις Όρεμβούργον ε?*5ορ.εν πλή
θος καταδίκων μέ έξυρισμένας κεφαλάς καί ¡as 
πρόσωπα παραμεμορφωμένα διά τομέω ν του 
δημίου1, έργαζομένους εις τά οχυρώματα ύπό 
τήν έπίβλεψιν των άπομάχων τής φρουράς. Τι- 
νές τούτων άπεκόμνζον έπί ¡Αονοτρόχων άμ.α- 
ςίων παντοειδείς ύλας δι’ ών ή το πεπληρωμ.έ- 
νη ή τάφρος , άλλοι έσκαπτον, καί περαιτέρω 
κτίσται μ.ετέφερον πλίνθους προς έπιδιόρθωσιν 
τών τειχών.Οί φρουροί μάς έκράτησαν πρό τών 
πυλών καί έζήτησαν τά διαβατήριά ¡Αας. Μα- 
Οών δ’ ό λοχίας, δτι έρχόμεθα εκ τού φρουρίου 
Βελογόρσκ, μάς ώδήγησε κατ' εύΟεϊαν εις τόν 
στρατηγόν.

Εΰρον δ' αυτόν έν τώ κήπω του. Παρετήρει 
τάς μ.ηλέας, ας ό φθινοπωρινός άνεμος είχεν ά- 
πογυμνώση) τών φύλλων, καί τή βοήθεια γέ 
ροντος κνίπουρού τάς περιετύλισσε έπιμελώς οι' 
άχύρου. Έν τή μορφή του άπετυπούτο γαλή
νη, φαιδρότης καί ύγίεια.Ηύχαριστήθη τά μέ
γιστα ίδών με καί παλλάς μοί έκαμεν ερωτή
σεις περί τών τρομερών συμ.βεβηκότων, ών υ
πήρξα αΰτόπτνις μάρτυς. Τώ άφηγήθην, ό δε 
γέρων μέ ήκουε μετά προσοχής καί έν ώ ήκρο- 
άτο έκοπτε ταύτοχρόνως τά ξηρά κλαδία.

«Δυστυχή Μιρονώφ ! είπεν , ότε έτελείωσα 
τήν Ολιβεράν ιστορίαν μου · κρίμα είναι , ήτο 
καλός αξιωματικός. Καί ή κυρ« Μιρονώφ, ήτο 
πολύ καλή γυναίκα καί ήξευρε καλλίτερα άπυ 
κάθε άλλνιν νά ξηραίννι μανιτάρια . Καί τί έ- 
γεινε ή Μάσσα, ή κόρη τού λοχαγού;»

Τώ άπεκρίθην, δτι εμεινεν έν τώ φρουρίφ έν 
τή οικία τού ίερέως.

«Πώ ! πώ ! πώ ! άνεφώνησεν ό στρατηγός, 
κακή δουλειά , πολύ κακή , σύρε τώρα νά γυ- 
ρεύης πειθαρχία άπά τέτοιους κακούργους».

Τφ έκαμα τήν παρατήρησιν , δτι τό φρού- 
ριον τού Βελογόρσκ δέν άπείχε πολύ , καί δτι 
πιθανόν ή έξοχότης του δέν Οά έβράδυνε νά 
στείλ·/] στρατιωτικόν απόσπασμα πρός άπελευ- 
Οέρωσιν τών δυστυχών κατοίκων . Ό  στρατη- 
γός έσεισε τήν κεφαλήν ένδοιαστικώς . «Θά ί- 
δούμε , θά ίδούμε, είπε , εχομεν καιρόν νά τά 
είπούμε. Σέ παρακαλώ νά έλθης νά πάρωμε το 
τσάϊ 'ς τό σπίτι . βά ήναι άπόψε πολεμικόν 
συμβούλιον, ήμπορεϊς νά μάς δώσφς ακριβείς 
πληροφορίας περί αυτού τού αχρείου τού Που-

1. Téti ir.iv.or.zov δια τομέβιν τούς βώΒωνα; των 
καταδίκων' ή βάρόαρος αΰιη ποινή κατηργόθη Ιπ: τού 
■ 4-.οκρά;·ρο; ’Αλιςάνδροιι.

γάτσεφ και περί τού στρατού του. ’Πήγαινε νά 
άναπαυθής τώρα».

Μετέβην εις τό όρισθέν μοι κατάλυμα, οπού 
εύρον τόν Σαβέλιιτς έτοιμ.άζοντα τά τής έγκα- 
ταστάσεως. Περιέμενον άνυπομόνως τήν όρι- 
σθεΐσαν ώραν- ό αναγνώστης κατανοεί ευκόλως, 
δτι κατ’ούδένα τρόπον έννόουν νάπουσιάσω τού 
πολεμικού έκείνου συμβουλίου, δπερ έμελύ,ε νά 
έχγ μεγίστην επιρροήν έφ’ δλου τού βίου μου. 
Κατά τήν προσδιορισθεΤσαν ώραν, ή μην εις τήν 
οικίαν τού στρατηγού.

Εύρον έν τή οικία του ένα τών πολιτικών 
υπαλλήλων τού Όρεμβούργου , τόν διευθυντήν 
τού τελωνείου, άν καλώς ένθυμούμαι. μικρόσω- 
μον γέροντα,χονδρόν καί κόκκινον φορούντα με- 
τάςινον ένδυμα.Ούτος μέ ήρώτησεν έπανειλημ- 
μένως περί τού θανάτου τού Ίβάν Κούσμιτς, 
τόν όποιον έκάλει κουμπάρον του, συχνάκις δε 
με διέκοπτε διά σχετικών έρωτήσεων καί πα
ρατηρήσεων αποφθεγματικών , έλεγχουσών άν 
μή άνδρα έμπειρον τών πολεμικών,τουλάχιστον 
άνδρα έχοντα έμφυτον νοημοσύνην καί λεπτό
τητα κρίσεως.Έν τώ μεταξύ ήλθον καί οί λοι
ποί κεκλημένοι. Ότε πάντες κατελάβομεν τάς 
θέσεις μας καί παρετέθη ήμΤν τά τέϊον,ό στρα
τηγός έξέθετο ήμϊν διά μακρών καί έν λεπτο
μέρεια τήν ένεστώσαν θέσιν τών πραγμάτων.

«Τώρα, κύριοι, πρέπει νά άποφασίσωμεν κα
τά τίνα τρόπον πρέπει νά πολεμήσωμεν τούς 
άντάρτας. ’Επιθετικώς ή άμυντικώς; Έκάτερος 
τών τρόπων τούτων έχει τά καλά του καί τά 
κακά του. Ό  έπιθετικός πόλεμος παρέχει πε- 
ρισσοτέρας έλπίδας περί ταχείας καταστροφής 
τού έχΟοού· άλλ’ ό αμυντικός είναι ασφαλέστε
ρος καί οΰχί τόσον έπικίνδυνος. Επομένως θά 
συλλέξωμεν τάς ψήφους κατά τήν κεκανονισμέ- 
νην τάξιν δηλαδή συμ.βουλευόμενοι πρώτον τούς 
έχοντας κατώτερον βαθμόν. Κύριε αξιωματικέ, 
είπε στραφείς πρός με , εύαρεστήθητε νά μοί 
εϊπητε τήν γνώμην σας».

Ήγέρθην καί περιγράψας διά βραχέων τον 
ΙΙουγάτσεφ καί τόν στρατόν του , έβεβαίωσα , 
οτι ό σφετεριστής δέν ήτο εις κατάστασιν νάν- 
τισταθή εις τακτικόν καί πειθαρχούντα στρα
τόν.

Άκούσαντες τήν γνώμην ταύτην οί πολιτι
κοί υπάλληλοι δέν άπέκρυψαν τήν δυσαρέσκειάν 
των, πεποιθότες , δτι ήτο άπόρροια θράσους 
προπετούς νεανίου. Ήκούσθη ψίθυρος συγκεχυ
μένων φωνών καί διέκρινα σαφώς τήν λέξιν βυ- 
Κ α η ά ρ ιχο , ταπεινή τή φωνή ρηθεϊσαν. Ό  στρα
τηγός έστράφη πρός με καί μοί είπε μειδιών :

«Κύριε, αξιωματικέ, αί πρώται ψήφοι έν 
πολεμικοϊς συμβουλίοις είνα» πάντοτε υπέρ τών 
έπιθετικών μέτρων. Τώρα θά ¿ξακολουθήσωμεν 
συλλέγοντες τάς ψήφους . Κύριε σύμβουλε-, εί- 
πέτε μας τήν γνώμην σας.»
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Ό μικρόσωμος γέρων, ό φορών τό μετάξινον 
ένδυμα, έσπευσε νά ροφήση καί τό τρίτον κύ- 
πελλον τείου , δπερ είχε συγκεράση μετ' άρ- 
κετής δόσεως ρουμίου.

«Φρονώ , έξοχώτατε , είπεν δτι δέν πρέπει 
νά ένεργήσωμεν ούτε επιθετικώς, ούτε άμυντι- 
κώς.

—  Πώς αύτό, κύριε σύμβουλε : άνεφώνησεν 
έκθαμβος ό στρατηγός. 'II τακτική δέν περιέ
χει άλλα μέσα ! πρέπει νά ένεργήσωμεν ή επι
θετικώς ή άμυντικώς.

—  Έξοχώτατε, ένεργήσατε διαφθαρτικώς.
—  ΑΕ ! αϊ ! νά σάς είπώ. ή γνώμη σας είναι 

έρθοτάτη· τήν διαφθοράν καί τόν δόλον παρα
δέχεται καί ή τακτική καί θά έπωφεληθώμεν 
τής συμβουλής σας· είναι δυνατόν νά έπικηρυ- 
χθή ή κεφαλή έκείνου τού αχρείου δι' έβδομή- 
κοντα ίσως καί εκατόν ρούβλια, πληρωτέα έκ 
τού κεφαλαίου τών έξόδων τής δημοσίας α
σφαλείας.

—  Καί τότε. διέκοψεν ό διευθυντής τού τε
λωνείου,νά γίνω κριάρι τής κιογησίας άντί συμ
βούλου, άν αυτοί οί κλέπται δεν μάς παραδώ
σουν δεμένον χειροπόδαρα τόν ά τα μ ά »' τους.

— Θά σκεφθώμεν καί θά όμιλήσωμεν καί πά
λιν περί αυτού, ύπολαβών είπεν ό στρατηγός. 
Διά πάν ένδεχόμενον όμως ανάγκη νά γίνρ καί 
στρατιωτική ένέργεια. Κύριοι, δώσατε τάς ψή
φους σας κατά τήν νόμιμον τάξιν.»

"Ολαι αί γνώμαι ήσαν έναντίαι τής ίδικής 
μου. Οί συγκροτούντες τό συμβούλιον έσπού- 
δαζον τίς πλείονα νά σωρεύση έπιχειρήματα, 
περί τής ολίγης πεποιθήσεως, ήν έπρεπε νά έ- 
χωμεν εις τόν στρατόν, περί τού άβεβαίου τής 
νίκης, περί τής ανάγκης συνετής καί ούχί πα
ράτολμου ένεργείας καί τών τοιούτων. Ιίάντες 
συνεφώνουν, οτι προτιμότερου ήτο νά μείνωμεν 
δπισθεν ισχυρού λιθίνου τείχους προστατευόμε- 
νοι ΰπο τών πυροβόλων, ή νά ριψοκινδυνήσω- 
μεν έν άνοικτώ πεδίω. Ότε τέλος έξήνεγκον 
πάντες τήν γνώμην αυτών, ό στρατηγός ¿τί
ναξε τήν τέφραν τής πίπας του καί έξεφώνησε 
τόν επόμενον λόγον-

«Κύριοι, οφείλω νά σάς φανερώσω, οτι συμ
φωνώ καθ’ ολοκληρίαν μέ τήν γνώμην τού κυ
ρίου αξιωματικού έδώ' έπειδή ή γνώμη αϋτη 
βασίζεται έπί τών κανόνων τής υγιούς τακτι
κής, τής προτιμώσης πάντοτε τάς έπιθετικάς 
κινήσεις τών αμυντικών.»

Έσίγησε πρός στιγμήν καί έπλήρωσε καπνού 
την πίπαν του" ή φιλοτιμία μ.ου ΐκανοποιήθη. 
Έκύτταςα ύπερηφάνως τούς πολιτικούς υπαλ
λήλους , οΐτινες έκρυφομίλουν πρός άλλ,ήλους 
μετά προδήλου ανησυχίας καί δυσαρέσκειας.

«'Αλλά, κύριοι, έςηκολούθησεν ό στρατηγός 
στενάξας, έν ω ταύτοχρόνως διά τού άνοιχθέν- 
τος στόματός του έζέπεμψε πυκνόν νέφος κα- I
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πνού, δέν τολμώ νάναλάβω τόσον μεγάλην ευ
θύνην, προκειμένου περί τής άσφαλείας τών έ- 
παρχιών τών έμπεπιστευμένων εις εμέ παρά τής 
Αυτής Αύτοκρατορικής Μεγαλειότητας, τής 
χαριτοβρύτου μου Άνάσσης. Διά τούτο άναγ- 
κάζομαι μετά λύπης νά ταχθώ μέ τήν γνώμην 
τής πλειονοψηφίας, ήτις άπεφάνθη.οτι ή σύνε- 
σις καί ή λογική έπιτάττουσι νά περιμείνωμεν 
έντός τής πόλεως τήν έπαπειλούσαν ημάς πο- 
λιοοκίαν καί νάποκρούσωμεν τάς έφόδους τού 
έχθρού διά τού πυροβολικού ήμ.ών καί εΐ δυνα
τόν δι’ έξόδων, καλώς διωργανωμένων.»

'Ηλθε καί ή σειρά τών πολιτικών υπαλλή
λων νά μ.ή κυττάξωσι μυκτηριστικώς. Τά συμ.- 
βούλιον διελύθη. 'Εγώ δ’ ένδομύχως κατεθλί- 
βην διά τήν αδυναμίαν τού σεβαστού στρατιώ
του, δστις έναντίον τής πεποιθήσεώς του, άπε- 
φάσισε νάκολουθήση τήν γνώμην άνδοών άμα- 
θών καί αναρμοδίων νά κρίνωσι τά τοιαύτα 
ζητήματα.

Μετά παρέλευσιν πολλών ημερών άπά τής 
συγκροτήσεως τού περιφήμου έκείνου πολεμικού 
συμβουλίου,ό Πουγάτσεφ,έκπληρών κατά γράμ
μα τήν ύπόσχεσίν, του , έπλησίασεν εις Όρεμ.- 
βούργον. ’Από τών τειχών τής πόλεως κατώ- 
πτευσ« τάστράτευμ,α τών άνταρτών.Μοί έφάνη 
δ’ οτι ό αριθμός αυτών έδεκαπλασιάσθη άπό 
τής τελευταίας έφόδου,ής έγενόμην μάρτης αύ- 
τόπτης. Οί «ντάρται έκέκτηντο προσέτι καί 
πυροβόλα, παραληφθέντα βεβαίως έκ τών μα
κρών φρουρίων, άπερ είχε κυριεύση ό ΓΙουγά- 
τσεφ. Άναλογιζόμενος τήν άπόφασιν τού συμ
βουλίου, προέβλεπον, οτι έπί μ.ακρόν χρόνον θά 
έμ.ένομεν καθειργμένοι έντός τών τειχών τού 
Όρεμ,βούργου, καί μού ήρχετο νά κλαύσω άπό 
τό κακόν μου.

Ούδαμώς προτίθεμαι νά περιγράψω τά κατά 
τήν πολιορκίαν τού Όρεμ-βούργου, διότι τούτο 
είναι εργον τής ιστορίας καί ό τόπος του δέν 
είναι έν άπομνημονεύμασιν οικογενειακούς. Ό -  
θεν διά βραχέων λέγω, ότι ένεκα τής άποονοη- 
σίας τών άρχών, ή πολιορκία έκείνη άπέοη κα
ταστρεπτική εις τούς κατοίκους , οΐτινες καί 
λιμόν καί παντοειδείς άλλας στερήσεις ΰπέστη- 
σαν. Ό έν Όρεμβούργω βίος καθίστατο άφό- 
ρητας, πάντες δ’ έναγωνίως άνέμ,ενον τήν μ,οι- 
ραίαν τών πραγμάτων έκβασιν καί πάντες έ- 
γόγγυζον δι’ όσα έπασχον. Οί κάτοικοι έπί τέ
λους συνείθισαν τάς βόμβας , τάς πιπτούσας 
έπί τών οικιών των, καί αύταί δ’ αί έφοδοι τού 
ΙΙουγάτσεφ ουδόλως έτάρασσον πλέον αυτούς. 
Έστενοχωρούμην υπερβολικά’ ό χρόνος παρήρ- 
χετο βραδέως. Ούδεμίαν έπιστολήν ήδυνάμην 
νά λάβω έκ Βελογόρσκ, διότι ή συγκοινωνία 
ήτο διακεκομμένη, ό δε χωρισμός άπό τής Μά- 
ρίας μ.’ έβασάνιζε. Μόνη δ’ ευχάριστος ασχο
λία μοί ΰπελείπετο οί στρατιωτικοί περίπατος.

«ο
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Εις τήν γενναιοδωρίαν τού Πουγάτσεφ ώφει- 
λον άξιόλογον ίππον, μεθ’ ού έμοιραζα τό πε
νιχρόν σιτηρέσιόν μου. Καθ’ έκαστον έζηρχό- 
j/.Viν εκτός τών προμαχώνων, καί έπυοοβόλουν 
κατά των προσκόπων τοϋ Πουγάτσεφ.Έν ταίς 
τοιαύταις δ" άψιμαχίαις ένίκων συνήθως οί άν- 
τάρται, ώς έχοντες άφθονα τά επιτήδεια καί 
έξαιρέτους ίππους. Τό τεταλαιπωρημένον Εππι- 
κόν ήμών δέν ήτο εις κατάστασιν νάντιπα- 
ραταχθή κατ’ αυτών . Ενίοτε έποίει εξόδους 
καί τό ήμέτερόν λιμ,ώττον πεζικόν, άλλ’ ένεκα 
τής πυκνής χιόνος τώ ήτο αδύνατον νά επι
χείρηση τι γενναϊον κατά τού ελαφρού ιππικού 
τοϋ εχθρού. Ματαίως δέ τό πυροβολικόν έξέ- 
πεμ.πε τούς κεραυνού; του άπό τών προμαχώ
νων, διότι κατά τάς εξόδου; δέν έδύνατο νά 
προχωρήση ένεκα τής αδυναμίας τών κατεσκλη- 
κότων ίππων. Αυτή ήτο ή ήμετέοα τακτική 
καί ταύτην τήν τακτικήν οί υπάλληλοι τοϋ 
Όρεμβούργου έκάλουν συνετήν καί περιεσκεμ- 
μένην.

Μίαν ημέραν, οτε κατωρθώσαμεν νά τρέψω- 
¡/.εν εις φυγήν καί νά καταδιώξωμεν ισχυρόν α
πόσπασμα, κατέφθασα ένα Κοζάκον ύς-ερήσαντα 
τών άλλων καί ήτοιμάζόμην νά τον πλήξω διά 
τής τουρκικής σπάθης μου, οτε εκείνος άποκα- 
λύψας τήν κεφαλήν έφώναξε'

«Καλημέρα, Πιότρ, "Ανδρέιτς· τί κάνεις ; 
είσαι καλά ;»

Άνεγνώρισα τον ή ¡/.έτερον ούρια ιΐη 'χ  .Άγαλ- 
λίασις δέ μέ κατέλαβεν, ίδόντα αυτόν

«Καλημέρα, Μάξιμιτς, τώ είπον έχεις πο
λύν καιρόν που λείπεις από τό Βελογόρσκ ;

—  Άίγον καιρόν έχω, πατεράκνι ¡Αου Πιότρ 
’Ανδρέιτς, χθέ; ¡/.όλις ήλθα άπό εκεί’ έχω καί 
ενα γράμμα για λόγου σας.

—  Που είναι ; ανέκραξα παράφορος.
—  Απάνω ¡Λου τό έχω, άπεκρίθη ό Μάξι- 

¡Α ΐτς ,  θείς τήν χεϊρα εις τον κόλπον του. ’Τπε- 
σχέθηκα εις τήν Παλάσκαν νά προσπαθήσω νά 
τό δώσω εις τά χέρια σας.»

Mot ένεχείρισε συνεπτυγμένου χάρτην, καί 
άπήλθε παραχρήμα έν καλπασμ,ώ. Έγώ δέ ά
νοιξα; τόν χάρτην άνέγνων έν ¡μεγάλη ψυχικί) 
ταραχνί τά επόμενα-

« Ητο θέλημ,α Θεοϋ νά χάσω διά ¡μιας τόν 
πατέρα ¡μου καί τήν μητέρα αου.Δέν έχω πλέον 
επί τής γης ούτε γονείς, ούτε προστάτας. Καί 
προστρέχω εις ΰμάς, διότι ήξευρον ότι πάντοτε 
ήθέλατε τό καλόν ¡μου καί είσθε πάντοτε έτοι
μος νά βοηθήτε τούς πάσχοντας. Παρακαλώ 
τόν Θεόν νά ¡/.ή παραπέσ·/) αυτό τό γράμμα ¡μου. 
Ό  Μάξιμιτς μοϋ ΰπεσχέθη πώς θά φροντίση, νά 
δ ο θ ή  εις τάς χεϊράς σας. Ήκουσε καί ή Πα- 
λασκα τόν Μάξι;μιτς νά λέγν), πώς άπό μακράν 
σάς βλέπει συχνά εις τάς εξόδους, καί πώς ά- 
ψηφεϊτε ολους τούς κινδύνους, χωρίς νά συλλο-

γίζεσθε διόλου καί έκείνους πού παρακαλοϋν 
τόν θεόν μέ δάκρυα διά σάς. “Εμεινα πολύν 
καιρόν άρρωστη, καί όταν έπί τέλους έγεινα 
κάλά, ό Άλέςεϊ “Ιβανιτς. ό όποιος είναι έδώ 
φρούραρχο; εις τήν θέσιν τοϋ ¡μακαρίτου πατρός 
[Αου, έβίασε τόν παπά Γερασίυ. νά ¡μέ παραδώση 
εις τά; χεϊράς του,φοβερίσας αυτόν ¡μέ τόν Που- 
γάτσεφ. Μένο) εις τό σπίτι μας καί έχει καί ¡μέ 
φυλάττουν. Ό  Άλέξεϊ “Ιβανιτς ¡μέ βιάζει νά 
τόν ΰπανδρευθώ. Λέγει πώς ¡μοϋ έσωσε τήν ζω
ήν. επειδή δέν έ;μαοτύρησε τον δόλον τής Ά -  
κουλίνας ΙΙαμφιλόβνας. όταν ¡μέ παρέστησεν ώς 
ανεψιάν της εις τούς λγστάς" άλλ’ έγώ -/¡¡μπορώ 
καλλίτερα νάποθάνω παρά νά γίνω σύζυγος έ- 
νός ανθρώπου, ώς τόν Σβαμπρίνην. Φέρεται ¡με 
πολλήν σκληρότητα πρός εμέ καί ¡μέ φοβερίζει, 
πώς άν δέν άλλ.άξω γνώμην, άν δέν παραδε
χθώ τάς προτάσεις του θά ¡μέ ύπάγη εις τό ζ·?«- 
τόπεδον τού κακούργου όπου θά ¡μέ εύρνι ή τύχη 
τής Ελισάβετ Χαρλώφ1. ΙΙαρεκάλεσα τόν Ά -  
λέςεϊ Ιβανιτς νά ¡μοϋ παοαχωρήσν) ολίγον και
ρόν διά νά σκεφθώ. Μοϋ έδωσε διορίαν τριών 
•/¡¡μερών άν ύστερα άπό τρεις ημέρας δέν γίνω 
σύζυγός του δέν έχω πλέον νά περιμένω έλεος 
άπό αυτόν . Ώ  πατέρα μου Πιότρ Άνδρέϊτς, 
είσθε ό μόνος προστάτης μου. Ύπερασπίσατέ 
με τήν δυστυχνσμένην κόρην. 'Ικετεύσατε τόν 
στρατηγόν καί ολους τούς αρχηγούς σας νά μάς 
στείλουν βοήθειας όσον τό δυνατόν γρηγορώ- 
τερα καί έλ,θετε καί ό ίδιος, άν ήμπορήτε.Μένω 
ευπειθής ορφανή »Μ Α Ρ ΙΑ  Μ ΙΡ Ο Ν Ω Φ ».

Μικρού δεϊν παρεφρόνησα, άναγνούς τήν ε
πιστολήν εκείνην. “Εσπευσα νά έπιστρέψω εις 
τήν πόλιν , κεντών άνηλεώς διά τών πτερνι
στήρων τόν δυστυχή ίππον μου. Έν ώ δ’έτρε- 
χον πλεΐστα σχέδια άνεκυκλοϋντο έν τή κε
φαλή μου πρός λύτρωσιν τής ταλαίνης κόρης, 
άλλ’ούδέν έξ αυτών ένέκρίνον όριστικώς. Φθά; 
εις τήν πόλιν, έπορεύθην κατ’ εύθεϊαν εί; τοϋ 
στρατηγού καί είσήλθον δρομαίος εις τό δω- 
μάτιόν του.

Περιεπάτει ούτος έν τφ δωματίω, καπνί- 
ζων διά τής έκ σηπίου πίπας του. Ίδών με έ- 
στάθη- ή οψις μου βεβαίως τω ένεποίησεν αϊ- 
σθησιν, διότι μέ ήρώτησε μετά τίνος άγωνία; 
περί τού αιτίου τής εισόδου μου.

«Έξοχώτατε,τώ ειπον, έρχομαι πρός υμάς, 
διότι σάς θεωρώ ώς πατέρα. Μή άπορρίψητε 
την αϊτησίν μου, πρόκειται περί τοϋ μέλλον
τος μου, περί τής ύπάρξεώς μου.

—  Τί τρέχει,πατέρα μου ; ήρώτησεν ό στρα
τηγός έκθαμβο;- τί ή μπορώ νά κάμω διά σέ ; 
Όμίλει.

—  Έξοχώτατε, έπιτρέψατέ μοι νά πάρω έν 
τάγμα πεζικού καί μίαν διμοιρίαν Κοζάκων

1. Κόρη έτέρου φρουράρχου, ήν βιάσα; πρώτον άπέ- 
χτεινεν δ Πουγάτσεφ.
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διά νά υπάγω νά κυριεύσω τό Βελογόρσκ.»
Ό  στρατηγός με έκύτταξεν άτενώς. ύποθέ- 

των άναμφιβόλως ότι έχασα τόν νοϋν, καί δέν 
ήπατάτο παραπολύ.

«Τί; τί ; νά κυριεύσγς τό φρούριον Βέλο- . 
γόρσκ ; είπεν έπί τέλους.

—  Σάς εγγυώμαι περί τής επιτυχίας, έπα- I 
νέλαβον παραφόρως, άφήσατέ με μόνον νά κά
μω έξοδον.

—  Όχι, νέε μου, είπεν εκείνος άνανεύσας. 
Εις τόσον μεγάλην άπόστασιν ό έχθρός θά σά; 
άπέκοπτεν ευκόλως πάσαν συγκοινωνίαν μετά 
τοϋ κυρίου στρατηγικού σημείου, καί οϋτω θά 
κατώρθου ευκολότατα νά νικήση μεγάλην καί 
άποτελεσματικήν νίκην. Άμα διακοπή ή συγ
κοινωνία, βλέπεις. . .» Κατελήφθην υπό φόβου 
ίδών, οτι παρεσύρετο εις συζητήσεις περί ζη- 
τημάτων τής τακτικής , καί έσπευσα νά τόν 
διακόψω.

«Έλαβον πρά μικρού, τώ είπον, ¡μίαν επι
στολήν άπό τήν κόρην τοϋ λογαγού Μιρονώφ. 
Μοϋ ζητεί βοήθειαν. Ό  Σβαμπρίνης τήν βιά
ζει νά γείνή σύζυγό; του.

—  ’Αλήθεια ! “Ω ! αύτός ό Σβαμπρίνης εί
ναι πολ.ύ έ/,εεινός άνθρωπος ! "Αν μοϋ πέση, ’ςτά 
χέρια, θά τόν στείλω αμέσως εις τό στρατοδι- 
κεϊον καί εις είκοσιτέσσαρας όίρας θά τόν του- 
φεκίσωμεν εις τήν πλατείαν τοϋ φρουρίου . 
Άλλ’ώς τότε πρέπει νά έχωμεν υπομονήν.

—  Νά έχωμεν υπομονήν ! άνέκραξα έκτος έ- 
μαυτού. Άλλ’ εως τότε αύτός θά βιάσή τήν 
Μαρίαν.

—  Ω ! άπεκρίθη ό στρατηγός. ΑΓ καί μ.έ 
τούτο τί ; δέν θά πάθή δά πολύ μεγάλο δυσ
τύχημα. ΙΙροτιμότερον όι’αυτην είναι νά γείνή 
σύζυγος τού Σβαμπρίνη,ό οποίος ήμπορεΐ τώρα 
νά τήν ποοστατεύή. Καί όταν τόν τουφεκίσω- 
μεν, τότε μ.έ τήν βοήθειαν τού Θεού, θά εύρε- 
θοϋν οί άρραβωνιστικοί. Αί νόστιμοι νέαι χή- 
ραιδέν μένουν πολύν καιρόν άνύπανδροι.Θέλω νά 
είπω πώς μία χήρα ευρίσκει εύκολώτερον άνδρα.

—  Προτιμότερος ό θάνατος, είπον παραφό
ρως, παρά νά τήν άφήσω εις τόν Σβαμπρίνην.

—  ”Λ ! μπά ! είπεν ό γέρων , τώρα κατα- 
λαμ,βάνω ! φαίνεται πώς είσαι κτυπημένος διά 
τήν Μαρίαν Ίβανόβναν. Τοτε άλλάζει τό πρά
μα. Καϋμένο παιδί ! Άλλά τί νά σού κάμω ; 
έν ήμπορώ πάλιν νά σού δώσω έν τάγμα καί

πεντήκοντά Κοζάκους. Ή  έκστρατεία αΰτη εί
ναι παράλ.ογος, καί δέν ήμπορώ νάναλάβω τήν 
ευθύνην».

Έταπείνωσα τήν κεφαλήν άπελπις. Αίφνης 
ιδέα τι; μοί έπήλθεν εις τόν νοϋν μ.ου, όποια 
δέ τις ήτο αΰτη ό άναγνώστη,ς θά ίδή έν τώ 
έπομένω κεφαλαίω, καθώς Ιλεγον οί παλαιοί 
μ,υθιστοριογράφοι.

|"Εΐ,*ϊβ, βυν/χιι«). **Π-

ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚ ΠΛΡΙΣΙΩΝ

Κ ι! Γ.ίλ,ν ζ=α\ ηλι».τρ-.συοΟ. —  Π λίον ίχ τη μ α  onouóntov 
αότοΟ εί; Γην μειαφορχν τώ ν  όυ ν ϊμ εω ν . —  Έ π ί  ένος 

τηλεγραφικού ούοματο: τρ έχου ιι χ ιλ ιά δ ε ; Γκσο/ν 3υ- 

νχ μ εω ;.— Έ τα ιρ ία ι at; σχρχγω γη ν χαί οιανομήν δυνά

μεων ίν  τ,χϊ; διάφοροι; χόλεοιν. —  Χρι,α ιμ οσοίη τι; τώ ν  

μέχρι Τούοε άσολλυ μ ίνω ν δυνάμεων τώ ν  σαραγομένων 

Ιν TÎJ ττΐριξ ί,μών ούοει. —  ΙΙρώ τη  μ ελέτη  ετρος Ιφαρμο- 

γήν α ϊ τώ ν  ΐ -  τη  σόλει τΓ|, Γενεύη;. —  Έ ι-.ιτυχΐ) πειρά

μ ατα  ίν  Π αρΊτίο -; τού  Μ αρχέλλου Α -πρί ίνώπ ιον Ι - ι τρ ο -  

πΡ,; τή ί’ Αχαδημ ία ; τώ ν  έπ ι-η μ ώ ν .— T ¿  πρώτον ήλεχτρο- 
κίνητον άερόατατον. —  Ήλεχτρι^ιή είμ ετα χόμ ιο το ; λυ 

χνία  ε ΐ; οίχ-.αχήν -/pí¡oiv.— Μιχροσχοπιχή ήλεχτριχή λυ 

χνία  ίν  χαρφ δι λα ιμοδέτου . —  Ό ρ ιο τιχ ή  αϋοταο ι; r(¡; 
ίν  Παριοίοι; χεντριχΡ,; διεΟνού; ηλεχτρ ιχ !); ετα ιρ ία ;.

Ό  ήλεκτρισμ.ός είναι τό μέγα ζήτημα τής 
εποχής μας- ή προσοχή πάντων είναι έστραμ- 
μένη πρός αυτόν, δστις ¡μετ’ολίγον καθίσταται 
ή ψυχή τοσαύτης προόδου.

Έν δυσίν έπανειλημμένοις χρονικοί; έπραγ- 
μ.ατεύθημεν περί τών θαυμασίων αυτού νεωτέ- 
ρων προόδων, καί δέν είμεθα έτι ή εις τήν αρ
χήν. Έάν δ’ άπεπειρούμεθα νά είσέλθωμεν εί; 
τήν λεπτομερή περιγραφήν καί τών ελάχιστων 
εφαρμογών αύτοϋ τών τε ΰφισταμ.ένων καί τών 
μελετωμένων γενέσθαι, πόσα; στήλας τής «Ε 
στία;» δέν ήθέλομεν άναγκασθή νά πληρώσω- 
¡μεν !

*
*  *

Έν τ ή  ποοηγουμένή ημών διατριβή είδομεν, 
ότι ή έν τοΐς σταθμοί; παραγομένη δύναμις 
διά τών δυναμοηλεκτρικών μηχανών τού Sie
mens έπέμ-πετο μακράν εις τά ηλεκτροκίνητα 
tramways διά τών σιδηρών τροχιών, ή διά με
ταλλικού σύρματος.

Ιδού λοιπόν έν πλεονέκτημα άξιόλογον,σπου- 
δαΐον τοϋ ηλεκτρισμού, ούτινος ό άταός στε
ρείται.

Ό  άτμός δέν δύναται νά ένεργήσή ή έπί τού 
τόπου, ένθα παράγεται.

Έάν έπεσκέφθητε ποτέ έργοστάσιόν τι έξ έ- 
κείνων, τά όποια έπιδεικτικώς έξαγγέλλουσι 
τήν ύπαρξίν των μακρόθεν διά στροφαλίγκων 
μελανωπού καπνού έξ δψιδμήτων καπνοδοχών 
άναθρώσκοντος, οϊ διευθυνταί αύτοϋ έπέδειξαν 
βεβαίως ύμΐν τήν βαρεϊαν καί θορυβώδη ατμο
μηχανήν, τήν παράγουσαν τήν δύναμιν τών 
τόσων ’ίππων άτμοϋ. Ή  δύναμις λοιπόν αύτη 
τής άτμ,ομηχανής στρέφει πριύτην τινά παρ’ 
αυτήν κειμένην τροχαλίαν, ήτι; διά τίνος πε
ριβάλλοντος ίμάντος σγρέφει διά τού .τη γ α ιη ι-  
ερχο/ιοΰ (va-et-vient) αύτοϋ δευτέραν τροχα
λίαν, μεταδίδουσαν τήν κίνησιν εί; τάς διαφό
ρους μηχανάς τού εργοστασίου.

Ή  δευτέρα τροχαλία αύτη απέχει έκ πής 
πρώτης μόνον δεκάδα τινά μέτρων. ’Δρα ή δύ-
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ναμις τώ ν  α τμομηχανών δέν μεταφέρετα ι διά 
τώ ν  δύο τροχαλ ιώ ν και τού  συνδέοντας αύτάς 
ίμάντος, ή μόλις εις παρακείμενόν τ ι  διαμέρι
σμα, ε ϊτ ε  εις ύπερκειμένην οροφήν.

I Ιλήν ή δύναμις, ή διά τοϋ  ηλεκτρισμού πχ- 
ραγομένη, είδομεν ό τ ι σ τέ λ λ ε τα ι πολύ μ.ακράν.
Οποία λοιπόν μεταμ.όρφωσις δεν επιφυλάσσε

τα ι  μ ε τ ’  ολίγον διά τοϋ  ηλεκτρισμού αύτοϋ. 
Δ εν  μένει ή τ ά ;  δύο τροχαλ ία ς ν’  ά ν τ ικ α τα -  
στήσωσι διά δύο δυναμοηλεκτρικών μηχανών 
καί τω ν  ιμ άντα  τω ν  δέκα μέτρων δ ι ’ ήλεκτρι- 
κοϋ σύρματος χ ιλ ιάδω ν υ.έτρων καί ιδού μ ε τα -  
φερομένην τή ν  δύναμιν τή ς  α τμομηχανής εις 
πολλά  χ ιλ ιόμ ετρά  μακράν !

Ε ίνα ι το ϋ το  άρά γ ε  δυνατόν ;

ΊΤ πραγματοποίησι: αύτ·/) ήθελε φανή άλη- 
Οώς θαύμα, άν μ ή ήμεθα σήμερον έν πλήρει 
αΐώνι των θαυμάτων !

Καί όντως, δι’ ενός τηλεγραφικού σύρματος 
θά πέμπωνται εις τό μέλλον όχι πλέον τηλε
γραφήματα, άλλά δυνάμεις διατηρούσα·, ολό
κληρα έργοστάσια μιας πόλεως.

Διά τοϋ σύρματος κατά βούλησιν θά δυνά- 
μεθα νά στέλλωμεν μακράν, νά διανέμωμεν δε- 
ξιόθεν, αριστερόθεν, πανταχοϋ,δυνάυ.εις ΐκανάς 
εις συντήρησιν πλήθους διαφόρων μηχανών. Δι
ότι άπαξ τοϋ γορδίου δεσμού λυθέντος, τί θέ
λει κωλύσει ήμάς άπό τοϋ ν’άπολύωμεν νά τοέ- 
χωσιν επί ενός λεπτού σύρματος χιλιάδας 'ίπ
πων δυνάυ.εως ;

Καί δεν είναι τοϋτο όνειρον !
Έν τή τελευταία έν Παρισίοις ηλεκτρική εκ

θέσει ή πράγματικότης ήτο ψηλαφητή,προσιτή 
εις πάντας τούς έπισκέπτας. Εικοσιεπτά ρα- 
πτικαί μ.ηχαναί εις διαφόρους θέσεις τοϋ εύρέος 
μεγάρου τής έκθέσεως τοποθετημέναι καί συγ- 
κοινωνούσαι διά τοϋ μηχανήματος τοϋ Δεπρέ 
είργάζοντο Οαυμασίως καί κανονικώτατα διά 
των πεμπομένων πρός αύτάς διά τοϋ ηλεκτρι
κού σύρματος δυνάμεων. Ήτο δέ δυνατόν προς 
τούτοις δι’ επιτηδείων ελατηρίων νά διακοπή 
ή εργασία εις τινας τών ραπτικών αύτών μη
χανών, χωρίς αί άλλαι έν τούτοις νά έπηρεα- 
σθώσι κατ’ελάχιστον εις τήν κανονικότητα τής 
έργασίας των.

’Επίσης διά τού αΰτοϋ μηχανήματος τού 
Δεπρέ έν τώ αΰτώ χρόνψ διετηροϋντο καί άλ- 
λαι μηχαναί, ώς όιαπριστικαί , διατρητικαί 
τών μετάλλων, ρυκανιστικαί, τορνευτικαί κλπ. 
καί τέλος ηλεκτροκίνητα μουσικά όργανα.

*

»■ *

Οϋτω λοιπόν δεν ιϊπέχομεν πολύ τής έπο- 
χής, καθ’ήν μεγάλαι έταιρίαι σχηματιζόμεναι 
έν ταΐς διαφόροις πόλ«σί θέλουσιν ιδρύει μέγα

[ κέντρον παραγωγής δυνάμεως. ήν ε ιτα  Οέλουσι 
διανέμει κ α τά  τά ς  άνάγκας έκάστου ιδ ιώ του  
είς ολοκλήρους συνοικίας ακριβώς ιός διανέμουσι 
σήυ.ερον τό  φωταέριον. Θ ά δύνασθε δε τό τ ε  καί 
ϋμεις νά λαμβάνητε, όσην θέλετε, δύναμ ιν,λο- 
γιζομένην δ ι ’ οργάνου, ώς τ ό  νυν γα ζόμ ετρον, 
διά τή ν  κίνησιν τή ς  ραπτικής σας ή άλλης οί- 
ασδήποτε μηχανής. ’Εάν δε νυν τα ρ ά τ τη  τή ν 

1 ησυχίαν καί το ν  ύπνον υμών ό άνιλεής θόρυ
βος ατμομηχανής γείτονας τίνος ένοχλητικού, 
δεν θέλει ίσως βραδύνει ή εποχή, καθ’  ήν έν 
τηλεγραφικόν σύρμα είσδύον έκεΐ θέλει κομίσει 
σύν τ ο ΐ ;  ΐπποις δυνάμεως καί τή ν  πλήρη ΐκα- 

! νοποίησιν καί εύχαρίστησιν ΰυ,ών.

Δέν είναι δέ ανάγκη, ί’να αί δυνάμεις παρά- 
γωνται πάντοτε έξ ηλεκτρικών μηχανών ή έξ 
ηλεκτρικών συμ.πυκνωτήρων, όπως μεταφέρων- 
ται διά τοϋ ηλεκτρικού σύρματος μακράν όχι! 
Όποιανδήποτε δύναμ,ιν, όθενδήποτε προερχο- 
μένην, είναι δυνατόν νά χρησιμοποιήσωμεν καί 
μεταφέρωμεν κατά θέλησιν διά τών μεσολαβου- 
σών καταλλήλων ήλεκτρικών συσκευών.

Πάσαν παραγομένην δύναμιν είτε έξ άτμο- 
μ.ηχανών, είτε έκ μηχανών ένεργουσών διά τού 
συμπεπυκνωμένου άέρος , είτε έκ καταρρακτών 
ποταμών, περισυλλέγοντες έν δυναμοηλεκτρική 
μηχανή θέλομεν πέμπει έκ ταύτης δι’ήλεκτρι- 
κού σύρματος μακράν είς έτέραν δυναμοηλε- 
κτρικήν μηχανήν, ήτις οϋτω θέλει τίθεσθαι είς 
ενέργειαν καί παράγει δύναμιν κινητήριαν χρη- 
σιμοποιουμένην κατά βούλησιν.

Ούδεν πλέον περί ήμάς θά χάνεται , ού- 
δεμ,ία δύναμις ύπό τής φύσεως θά παράγεται 
είς μ.άτην. Ό  άνεμος αυτός δέν θέλει πνέει τοϋ 
λοιπού άνωφελώς' ή δύναμ.ις τών άστάτων καί 
ίδιοτρόπων ρευμάτων αΰτοϋ θέλει χρησιμοποι- 

ι εΐσθαι' οι ποταμοί, οί χείμαρροι, οι καταρρά- 
κται, όσον δήποτε καί άν κεΐνται μακράν έκ 

I τών κέντρων τών πόλεων, θέλουσι χρησιμεύει' 
τό παρεμβαλλόμενον σύρμα θέλει εισδύει παν- 
ταχοϋ.

Ούτως ό Νιαγάρρας εν 'Αμερική, όστις πί
πτει έξ ύψους 50 μέτρων καί παράγει δύναμιν 
ΰπολογιζομένην είς 2 εκατομμύρια ίππων α
τμού, θέλει μετ’ ολίγον χρησιμοποιεΐσθαι έκεΐ 
έν Νέα Τόρκγ καί ταΐς άλλαις μεγαλοπόλεσι 
τής βορείας ’Αμερικής.

'Επίσης αί όυνάμ.εις αί παραγόμ.εναι ύπό τών 
καταρρακτών τών έκ τών "Αλπεων πηγαζόν- 
των μεγάλων ευρωπαϊκών ποταμ.ών, οίον τού 
'Ρήνου, τού 'Ροδανού καί άλλων, θέλουσι χφη- 
σιμοποιεΐσθαι έν Παρισίοις, Βερολίνω, Βιέννγ, 
καί αλλαχού.
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Τον παρελθόντα μόλις μήνα Σεπτέμβριον έ- I 
γένετο έν τή ένταύθα 'Ακαδημία τών έπιστη- 
μών σπουδαιότατη άνακοίνωσις, καθ’ ήν ή πό
λις τής Γενεύης έν 'Ελβετία πρώτη έσκέφθη νά 
έπωφεληθή τής προόδου αυτής.

Ό 'Ροδανός ποταμός έγκαταλείπων τήν λί
μνην Léman, παρ’ ήν κεΐται ή πόλις τής Γε
νεύης, σχημ.ατίζει καταρράκτην, ού ή δύναμις 
υπολογίζεται είς 7 περίπου χιλιάδας ίππων ά- 
τμ.οϋ. "Ηδη λοιπόν μελετάται, όπως ή μέχρι 
τοϋδε άπολλυμ.ένη αϋτη σπουδαία δύναμ.ις τού 
καταρράκτου,χρησιμ,οποιηθή είς τήν πόλιν διά 
τήν διατήρησιν τών διαφόρων έργοστασίων της.

’Επίσης άπό τίνος ενταύθα έν διαφόροις έρ- 
γοστασίοις επωφελούνται τών ατμομηχανών 
των, ίνα. δΓ ηλεκτρικού σύρματος πέμπωσι κι
νητήριους δυνάμεις είς παρακειμένας αποστά
σεις, άς έκεΐ χρησιμοποιούσι κατά τά; διαφό
ρους αύτών άνάγκας.

*
* *

’Επί τής λύσεως τού μεγάλου τούτου έπι- 
στημονικού προβλήματος τής χρησιμοποιήσεως 
μακράν διά τών ήλεκτρικών συσκευών οίωνδή- 
ποτε δυνάμεων πρό καιρού καταγινόμενος ό κ. 
Μάοκελλος Δεπρέ καί φθάσας είς σημεΐον ευά
ρεστου. έσχάτω; έποίησε τά πειράματα αΰτοϋ 
ένώπιον επιτροπής έκλεχθεισης πρός τούτο υπό 
τής ’Ακαδημίας τών έπιστημών.

Ό  κ. Δεπρέ είχε τοποθετήσει μηχανήν, ήτις 
παρήγαγεν, άδιάφορον διά ποιου μέσου, δύνα- 
μιν 9 ίππων. Παραπλεύρω; ταύτης ΰπήρχεν έ- 
τέρα μηχανή κινητήριος , ήτις συνεκοινώνει 
μετά τής πρώτης διά μεσολαβήσεως τών ήλε- 
κτρικών συσκευών ούτως, ώστε κυρίως απεΐ- 
χεν αυτής 17 χιλιόμετρα, διότι πράγματι τό 
ηλεκτρικόν σύρμα, οπερ συνέδεεν αύτάς είχε μ.ή 
κος 17 χμ. Αί μηχαναί αύτκι έτέθησαν πλη
σίον άλλήλων πρός τόν σκοπόν μόνον, όπως ή 
παρατήρησις τής επιτροπής ή άμεσος.

"Α ν  καί α ί μηχαναί α ύ τα ι δέν ήσαν ικανή; 
τε λ ε ιό τη το ς , έν τού το ις  τάποτελέσματα . κ α τά  
τή ν  είς τή ν  'Ακαδημ ίαν άνακοίνωσιν τή ς  έπ ι- 
τροπής ήσαν σπουδα ιότατα .

Ή  παραγομένη δύναμις 9 ίππων ύπό τής 
πρώτης μηχανής, άπορροφωμένη ύπό τών η>ε- 
κτοικών συσκευών καί μεταφερομένη διά τοϋ ή 
λεκτρικοϋ σύρματος τών 17 χμ.. είς τήν δευτέ- 
ραν μηχανήν παρήγαγεν έν αύτή εργασίαν .) 
περίπου ίππων.

Ή άπώλεια τών δυνάμεων κατά. τήν μετα
φοράν ταύτην φαίνεται έχ. πρώτης τάρεω; με
γάλη' πλην άφ' ενός αί μηχαναί δέν ήσαν κα
λώς καί μετά προσοχής κατεσκευασμένχι. καί 
άο' έτέοου τό ελάττωμα τούτο δέν είναι πολύ 
δύσκολον νά θεραπευθή.

♦
*  ♦

Ό,τι προεβλέπομεν έν τή δευτέρα διατριβή 
μ.ας περί ηλεκτρισμού πρό ενός καί ήμίσεος μη- 
νός (31 Αύγουστου) έπραγματοποιήθη προχθές 
μόλις.

Είχομεν ονειροπολήσει τήν άνακάλυψιν τής 
διευθύνσεως τών αεροστάτων διά τοϋ ηλεκτρο
κινητήρας, καί τό όνειρον ημών αύτό ήδη λαμ- 

; βάνει σάρκα. Τό πρώτον πείραμα πρός τούτο, 
οπερ θέλει μείνει αξιομνημόνευτου εις τά χρο
νικά τής έπιστήμης, εγένετο πρό τινων μόλις 
ημερών (Β ’Οκτωβρίου) ύπό τών αδελφών Τισ- 

; σανδ.έ.
Τό μεγαλ.οπρεπές αύτών σκάφος, έκ λεπτού 

ίνδοκαλάμου πεπλεγμένον δν,έκρέματο έξ άερο- 
στατικής σφαίρας έπιμήκου; έν εϊδει μεγάλου 
ιχθύος 28 μέτρων τό μήκος καί 9 μέτρων τό 
πλάτος έν τώ μέσω αύτής.

Τό έπίμηκες τοϋτο αερόστατου πεπληρωμέ- 
νον καθαρού υδρογόνου εφερεν έν αύτώ μηχανήν 
δυναμοηλεκτρικήν καί μίαν συστοιχίαν ηλεκτρι
κής στήλης διά διττοχρωμικού κάλεος, αίτινες 
έκίνουν έλικα τεθειμένην όπισθεν τής έπιμή- 
κους σφαίρα; καί διευθύνουσαν τήν όλην εναέ
ριον ναϋν.

Αί έλ.πίδες τών κατασκευαστών δέν έπληρώ- 
Οησαν έντελώς βεβαίως,ώ: είς πάντα τά πρώτα 
πειράματα' πλήν τάποτελέσματα είσίν έντελώς 
ένθα.ρροντικά καί ούδεμίαν αμφιβολίαν άφίνου- 
σιν, ότι θέλουσι ποτέ επιτύχει πληρέστατα.

Οί δύο ούτοι αδελφοί άνήλθον μετά τού αε
ροστάτου αύτών είς ύψος 500 μέτρων, άνωθεν 
τού δάσους τής Βουλωνίας, τοϋ είς τό δυτικόν 
άκρον τής πόλεως τών Παρισίων κειμένου καί 
έκεΐ έξετέλεσαν πειράματα τής κατά βούλησιν 
διευθύνσεως τής αεροπόρου νηός των, παρεκκλί- 
ναντες πολλάκις δεξιόθεν καί αριστερόθεν τής 

; φοοά; τού ρεύματος τού άνεμου.
Οϋτω λοιπόν οί αδελφοί Τισσανδιέ τέμνουσιν 

ήδη τήν οδόν π;ός τά -ηλεκτροκίνητα άεροναυ- 
τικά. πειράματα.

•
• ·

Άνεοέραμεν άνωτέρω τήν ηλεκτρικήν στή
λην διά τού ί>ιττοχρωμ.ικοΰ κάλεος.

Τοϋτο μάς ύπενθυμ-ίζει νέον ήδη ευφυέστα- 
τον σχέδιυν ηλεκτρικής στήλη; διά τού ύιττο- 
χρο)μικού κάλεος, ήτις κατά πρώτον έκτεθεϊσα 
κατά τήν τό παρελθόν θέρος έκθεσιν τής γαλ
λικής πόλεος Caen έβραβεύθη έπαφιως.

Είναι δ' αυτή έξαίρετος, διότι ό τρόπος τής 
κατασκευής της είναι έπιτηδειότατος καί τα
χέως θέλει είσαχθή είς τήν κοινήν χρήσιν, ιδία 
δέ διά τόν οικιακόν ηλεκτρικόν φωτισμόν, ώς 
καί δι' άλλα; οικιακά; χρήσεις.Έν σμικρώ όγ- 
κω θέσει πολύά ήλεχ.τσικά. στοιχεία, ή οιατή- 
ρησι; τών όποιων δεν είναι πολύ δαπανηρά.
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Δ ιά  του  ευφυούς τού του  οργάνου 6 ήλεκτρι- 
κών σ το ιχ ε ίω ν  έπενοήθη χ « ’ι κατεσκευάσθη ό - 
λω ς νεω στί ο ίχ ια χ ι) ήΛ εχτρ ιχ ι) Λ υ χν ία , ή τις , 
ώ ς  κοιί πάσα κοινή λυχνία , ε ίνα ι εύμετακόμ ι- 
σ τος πανταχού  τή ς οικίας, ή τ ις  δύνατα ι να έ- 
νεργή έπ ί 2 0  περίπου κ α τά  συνέχειαν ώρας 
μ ε τά  έντάσεως τρ ιώ ν καί πλέον κηρίων, καί ή- 
τ ι ς  δεν είναι δαπανηροτέοα του  αεριόφωτος.

Ο ύ τω ς εντός τού  υποβάθρου τη ς  λυχνίας τ ί 
θ ετα ι ή ηλεκτρική σ τή λη  έ ξ  σ το ιχ ε ίω ν. Δ ιά  
μέσου δέ οδοντω τού  τίνος κρεμαστήρος, ού οί 
όδόντες έγγομφούντα ι εντός κοχλίου, ώς καί εις 
τά ς  κοινάς λυχνίας, δυνάμεθα κ α τά  βούλησιν 
νά ΰψώμεν τ ά  ελάσμ ατα  τού  ψευδαργύρου εκ
τό ς  τή ς  έν τ ώ  ά γγ ε ίω  διαλύσεως, ό τα ν δέν Οέ- 
λωμεν νά λειτουργή  ή λυχνία , καί όπως άπο- 
φύγωμεν τη ν  τα χ ε ία ν  φθοράν αυτών.

Το ιου τοτρόπ ω ς δυνάμεθα, ό ταν θέλωμεν, νά 
θέσωμεν εις ενέργειαν τή ν  λυχνίαν. Σ τρ έφ ο- 
μεν τό ν  κοχλίαν, ό οδοντω τός κρεμαστήρ κα
τέ ρ χ ε τα ι, τ ά  έκ ψευδαργύρου έλάσμ α τα  έμβυ- 
θ ίζο ν τα ι έν τή  διαλύσει τού  αγγείου , μ ετα ξύ  
τώ ν  πλακ ιδ ίω ν τού  άνθρακος, καί τό  ολον μη
χάνημα λειτουργεί, ή δέ έξ άνθρακος Ορυαλλίς 
τή ς  λυχνίας αναφ λέγετα ι. Τουναντίον δε όταν 
στρέφωμεν ά ν τ ιθ έ τω ς  τό ν  κοχλίαν,ό οδοντω τός 
κρεμαστήρ ανέρχετα ι, τ ά  έκ ψευδαργύρου έλά 
σ μ α τα  έξέρχοντα ι τή ς  διαλύσεως , ή  δέ ηλε
κτρική φλόξ αύθωοεί σβέννυται.

Ή δ η  οσον αφορά τή ν  μορφήν κα ί τ ό  σχήμα 
τού  άνω τού υποβάθρου τμ ή μ α τος τή ς  λυχνίας 
δύ να τα ι νά κ α τα σ κ ευ ά ζε τα ι κ α τά  βούλησιν καί 
κ α τά  τή ν  ιδίαν εΰφυίαν τού  κατασκευαστού,ώς 
π .χ . ή  έ ξ  άνθρακος Ορυαλλίς δύνα τα ι νά κρα- 
τή τα ι  έν τή  χειρί α γάλμ α τος τινός καί ιδία 
γϊ/ο έ ίευβ ερ ία ς  ιρωτιζούσης τ ί·ν  χύαμον, όπως 
έφαντάσθη κ α τά  πρώτον ό έφευρετής τού  εί
δους τού του  τή ς  λυχνίας.

Κ αθ ’  ήν σ τιγμ ή ν γράφομεν τή ν  περιγραφήν 
τή ς  λυχνίας τα ύ τη ς  , αύτη  δέν κ α τέσ τη  έ τ ι  
κ τή μ α  τού  κοινού, εύρίσκεται ε ίσ έτι έν το ϊς  έρ- 
γασ τηρ ίο ις  τώ ν  σκαπανέων τή ς  έπ ιστήμης καί 
τή ς  προόδου καί αναμένει έκεϊ μόνον ολ ίγας 
τελ ευ τα ία ς  τελειοποιήσεις, όπως παραδοθή εις 
τή ν  κοινήν χρήσιν.

*
♦ #

Τ ά  έν το ϊς  πρώ το ις χρονικοίς ημών μνημο- 
νευθέντα ηλεκτρικά  κοσμήματα νεω στί έπλου- 
τίσθησαν δ ι’ένός έ τ ι  το ιούτου  κοσμήματος πρω
τοτύπου  καί εϋφυεστάτου.

"Αμερικανός τ ις  γνω σ τός  δ ιά  τά ς  σπουδαίας 
μ ελέτα ς αυτού έπί τού ηλεκτρικού φω τός έφαν
τάσθη  κα ί κατεσκεύασε καοφίδα λαιμοδέτου, 
ής ή κεφαλή μεγάλη ¿>ς μέσου μεγέθους μαρ
γα ρ ίτη ς  είναι ούδέν άλλο ή  μικροσκοπική ηλε
κτρική λυχνία .

Ό  λυχνίσκος οΰτος συγκοινωνεί διά μ ε τα λ 
λικού άφανούς νηματιδίου  μ.ετά μικρού συμ- 
πυκνωτήρος κεκρυμμένου έντός θυλακίου τινός 
τού  υπενδύτου , όστις δύνα τα ι νά τρέφ γ τό ν  
σπ ινθηρ ίζοντα  τού τον  λυχνίσκ.ον 5  συνεχείς 
ώρας.

Ο ί άδάμαντες αυτο ί ώχριώσι πρό τού  μ ι- 
κροσκοπικού τού του  ήλιου.

*
* *

Π ριν έ τ ι  σήμερον περατώσωμεν τ ά  ή λεκ τρ ι- 
] κά μας, άναγγέλλομεν τή ν  ό ρ ισ τ ιχ η ν  σύστασιν 

ένταύθα τή ς Λ ιεθνοϋς ί/Λεχτριχης ' Ε τα ιρ ία ς , 
περί ής κνεφέραμεν ήδη εις προηγούμενον άρ- 
θρον μας. Ή  ετα ιρ ία  προσέφερε τή ν  τ ιμ η τικ ή ν  
τού  ΙΙροέδρου αυτής έδραν πρός τό ν  λ.όγιον υ
πουργόν τώ ν  ταχυδρομείων καί τηλεγράφων κ. 

Cocliery, όσ τις  προθύμως άπ εδέξα το  τή ν  τιμήν 
τα ύ τη ν  καί αύθορμήτως παρεχώρησε διαμέρι
σμα τού  υπουργείου του  δ ιά  τή ν  προσωρινήν 
έγκ α τά σ τα σ ιν  τού  γραφείου τή ς  ετα ιρ ίας.

Εις τή ν  ετα ιρ ία ν τα ύ τη ν , ή τ ις  περιλαμβά
νει πολλούς ακαδημαϊκούς καί άλλους έξέχον- 
τα ς  έπ ιστήμονας, είσί δεκτο ί ώς μέλη εΛευθέ- 
ρω ς Jttic Γ άΛΛος η £/> oc,ό σ τ ις  ΰπό οΐονδήποτε 
τ ίτλ ο ν , ένδιαφέρεται εις τή ν  πρόοδον τού  τε  
θεωρητικού καί έφηρμοσμένου ηλεκτρισμού.

Ή  έ τη σ ία  εισφορά τώ ν  μελών είναι είκοσι 
φράγκα.

Τ ού το  εις γνώσιν τώ ν  ήμετέρων έν Έ λ λ ά δ ι 
επ ιστημόνων καί ένδιαφερομένων !

Πιρίαιοι, 19 ’Οκτώβριον ( ΐ .ν . )  1883. Φ*

Α ΙΝ ΙΓ Μ Α Τ Ω Δ Ε Σ  Ε ΙΗ Γ Ρ Α Μ Μ Α

Έ ν  τώ  νεκροταφείο) τή ς  πόλεως τού Εερο- 
λίνου έπί τού τάφου τού  έμπορου Δ.,.εΰρίσκον- 
τ α ι  τ ά  έξής τρ ία  γράμ μ ατα  το ύ  αλφαβήτου ώς 
έπίγραμμα .

I». Ρ. Ρ

Τ ά  τρ ία  ταύτα. γράμματα  άποτελούσι τ έ σ -  
σαρας φράσεις,ών ή ερμηνεία είνε ή ακόλουθος:

Piper peperit pecuniam. 
Pecunia peperit pompam. 
Pompa peperit pauperiem. 
Pauperies peperit pietalem.

ή το ι

11. 11. 11.
ΙΙέπερι παρήγαγε πλούτον.
Π λούτος παρήγαγε πολυτέλειαν.
Π ολυτέλεια  παρήγαγε πενίαν.
Π ενία  παρήγαγε π ίσ τιν .

Ν. 1. Λ.
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Ι ΙΛ Ο ΙΑ  Ε Κ  Χ Α Ρ Τ Ο Υ

Άνεφέραμεν ά λλο τε  τή ν  χρησιμοποιησιν τού  
χάρτου εις κατασκευήν τροχών, τροχ ιώ ν σιδη
ροδρομικών καί ά λλω ν αντικειμένων. ’ Ιδού νύν 
μανθάνομεν τή ν  έ ζ αύτού κατασκευήν καί . . . 
πλοίων. "Εν το ιού τον χαοτόπλ.οιον, 2 0  ποδών 
μήκος έχον καί Ο π λά τος, κατασκευασθέν ΰπό 
γνω σ τή ς  Ε τα ιρ ία ς  έν Π ιττσβούργω  τή ς Α μ ε 
ρικής καθειλκύσθη πρό τίνο ς  έκ τώ ν  ναυπηγεί
ω ν αυ τή ς, είνε δ’ έν τελώ ς άδιάβροχον. Ο ί κα
τα σ κ ευ α σ τε ί τού  πρωτοφανούς τού του  πλοίου 
θεωρούσιν ώς σπουδαϊον προτέρημα τού  συμ- 
πεπιεσμένου χάρτου εις ναυπήγησιν πλοίων τή ν 
έλαφρότη τα  αύτού. Τ ό  περί ού ό λόγος νύν έλ
κει βάρος άνευ τή ς  μηχανής μόνον 1000 λ ί
τρω ν . Έ φωδιάσθη  δέ διά τελ .ε ισ τά τη ς α τμομη
χανής, έκτελούσης έν τή  λειτουργία  αύτής 2 
χ ιλ ιάδας στροφάς κ α τά  πάν λεπ τόν, καί παεε- 
χούση ς οϋ τω  εις τό  πλοίον μ εγ ίσ τη ν τα χ ύ τη τα .

Δ Α Ν Ε ΙΟ Ν  Π Ν Ε Υ Μ Α

Δύο άδελφαί, γεροντοκόραι, όφείλουσι κα τά  
τινα  δίκην νά δηλώσωσι τό  όνομα καί τή ν  η
λ ικ ίαν τω ν  ένώπιον δικαστού, όστις τά ς  γνω 
ρίζει έκ νηπιακής τω ν  έ τ ι  ηλικ ίας.

Ή  νεωτέρα, κόρη ειλικρινής καί άνευ φ ιλα- 
ρεσκείας, ομολογεί γεννα ίω ς τά  37 τη ς  έτη .

Έ ρ χ ε τα ι  έπ ειτα  ή σειρά τή ς πρωτοτόκου, 
ή τ ις  είνε λ ία ν  φιλάρεσκος :

—  Τ ί  ηλικίαν έχ ετε , κυρία ;
—  Τριακονταενός έ τώ ν .
—  Π ολύ καλά , λέγε ι μ ειδ ιών ό δ ικαστής.
Κ α ί πρός τό ν  γραμματέα  στρεφόμενος, ός-

τ ις  έγνώριζεν έπίσης τά ς  δύο κυρίας,προσθέτει·
—  Π ροσέξετε μή κάμ.ετε λάθος- τή ν  πρω τό

τοκον θά γράψετε νεωτέραν !

Α Λ Η Θ Ε ΙΑ  I

Ό  νούς τού  άσχολουμένου άνθρώπου είνε ώς 
οικία κατοικουμένη, ένώ  ό νούς τού  αργού είνε 
ώς έρημον κτίρ ιον " ό τα ν δέ εύρίσκη ό πειρα
σμός ήνεωγμένας τά ς  θύρας, εισέρχετα ι φέρων 
μεθ’ εαυτού τόν όμιλον τώ ν  κακών σκέψεων.

Ταχύτερον σκληρύνεται ή καρδια τού ανθρώ
που έν τψ  πλούτψ  ή έν ώόν έν τ ώ  βράζοντι ϋ- 
δα τι.

Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ

ον έγείρει τό  περιώνυμον σινικόν τε ίχο ς  όπως 
ια.χωρίζη αύτούς τού  λοιπού κόσμου, άν έπί 

χ ιλ ιετηρ ίδας στερρώςέμειναν προσπεφυκότες εις 
τά ς  προλήψεις καί δεισιδαιμονίας τω ν , καί οί 
σήμερον Κ ινέ ζο ι μεθ’ ολας τά ς  απ α ιτήσεις τού  
αίώνος εις άς ά ναγκά ζοντα ι έκόντες άκοντες νά 
ΰποκύψωσιν, έν τού το ις  άναμιμ.νησκόμενοι τού 
αρχαίου μίσους αυ τώ ν κ α τά  παντός νεωτερι
σμού, διά δύσπιστου βλέμματος θεωροΰσι καί 
τά ς  εύ ερ γετικ ω τά τα ς  ε τ ι  τώ ν  έπ ιστημονικών 
ανακαλύψεων είσαγομένας εις Κ ίναν. Π αράδειγ
μα τού του  έσ τω  ή επομένη παραδοξολόγος κρί— 
σις περί τού  τηλεγράφου, δν έφημερίς τ ις  τή ς  
Σαγκάης τά  Ο υρά ν ιον  Κ ρ ά το ς  αποπειράτα ι 
ν’  απόδειξη  αύτόχρημα... έπ ιζήμ ιον !

«Κ α ί πρώτον,γράφει, ή διά τηλεγράφου άν- 
ταπόκρισις σ το ιχ ίζε ι πο/.ύ άκριβά. Ιΐΰ ξη σε τά ς  
γεν.κάς δαπάνας παντός έμπορικού οίκου άπό
2 ,000  εις 10 ,000 δολλάρ. κ α τ ' έτος, άνευ ίσο- 
στάθμ ουώ φ ελείας.Γ ίνετα ι α ιτ ία  σπουδα ιοτάτης 
άπωλείας χρόνου" ένεκα τή ς  υπέρογκου πληρω- 
μής δ ι’έκάστην λ έ ξ ιν  συνετάχθησαν τηλεγραφ ι
κοί κώδικες λ ίαν περίπλοκοι. ’Επειδή έν το ίς  
κώ δ ιξι τού το ις  γ ίν ε τα ι χρήσις όλων τώ ν  γλω σ 
σών, οι δέ υπάλληλοι δέν είνε δυνατόν νά τά ς  
γινώσκωσιν όλας, τ ά  λάθη είνε συ χ νό τα τα .

» Ά λ λ ο τ ε  ήκούομεν μ ε τ ' εύχαριστήσεως τά 
κανονυβόλημα τό  ά γγέλλον τή ν  άφ ιξιν τού  ά - 
τμοπλοίου, τ ό  όποιον έκόμ ιζε σωρόν εφημερίδων 
καί ε ιδήσ εω ν  ό τηλέγραφος κατέστρεψε τή ν  ά - 
πόλαυσιν ταύ την.Ο υδείς πλέον υπάρχει λογικός 
συνειρμός έν τα ϊς  κ α τά  τμ ή μ α τα  καί ράκη ά- 
φικνουμέναις είδήσεσιν έκ τώ ν  έφημερίδων τώ ν  
'Ινδ ιώ ν ,τού  'Α γ ίου  Φραγκίσκου ή τή ς  Αύστρα - 
λίας, ένίο τε  μ ά λ ισ τα  συγχρόνως ές όλων τού 
τω ν  τώ ν  χ ω ρ ώ ν  ή ασυναρτησία καί ή άντίφασις 
τώ ν  ειδήσεων το ύ τω ν  άφαιρεϊ συνήθως άπ 'αύ τώ ν 
πάσαν σ η μ α σ ία ν .Ά λ λ ο τε  ήδυνάμεθα μεθοδικώ- 
τ α τ α  νά παρακολουθώμεν τά ς  λεμβοδρομίας τή ς  
Ό ξω ν ία ς , τού  Κ ά μ π ρ ιτ ζ , τά ς  ιπποδρομίας τού  
Δέρβυ ή π ά ν τα  άλλον όμοιας φύσεως ά γώ να - σή
μερον είνε γνω στόν τ ό  αποτέλεσμα αυτώ ν , πριν 
ούδεν λεπτομερώς μάθωμεν περί τού  τρόπου τή ς 
τε/έσεως αυ τώ ν , τ ό  δέ πνεύμα ημών ικανοποι
ε ίτα ι άκριβώς όσον καί ό στόμαχός μας άν π α - 
ρείχομεν εις αυ τόν ολίγον έκχύλισμα Λ ε ίβ ιχ  
α ν τ ί πολυόψου γ εύ μ α το ς .Ό  βίος θά ή το  ασύγ
κρ ιτος εύαρεστότερος, έπ ιλέγει συμπεραίνων ό 
συντάκ της τού  Ουρανίου Κ ρά τους , άν οί σο
φοί δέν ειχον έπινοήσει τό ν  ηλεκτρικόν τη λ έ 
γραφον».

Έ χ ο υ ο ι συνειδησιν τώ ν  περί αύ τά  πράξεων 
τά  ζώ α ,  ιδ ία  δέ τ ά  κα το ικ ίδ ια  ; Ό τ α ν  λαμβα- 
νωμεν παραδείγματος χκριν άλεκτορίδα  τινά  
άπό τού  ¿ρνιθώνος καί σφάζωμεν αυτήν πρό 
τώ ν  ομμάτων τού  άλέκτορος, καί τώ ν  άλλων
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ορνίθων, άπαθεϊς μένουσιν ή φρίσσουσιν έπί τώ 
θεάματι ;

Τής έρωτήσεως 'rstu-rvjç τήν άπάντησιν πα
ρέχει ό ύπέρ πάντα άλλον κατάλληλος περιώ
νυμος Κλαύδιος Βερνάρδος,διά του επομένου α
νεκδότου.

«Κατεγινόμην εις δύσκολόν τινα έργασίαν 
έν τώ σπουδαστηρίω μου, ολίγον άπέχοντι άπό 
τοΰ όρνιθώνος. ’Ισχυρά κραυγή του άλέκτορός, 
πολλάκις έπαναληφθεϊσα, με παρηνώχλει, έφ’ 
ώ άπεφάσισα νά επιβάλω σιγήν εις τον θορυβώ
δη μου γείτονα- φθάσας εις τάς κιγκλίδας τοΰ 
όρνιθώνος , ιδού τί είδον αί άλεκτορίδες πά- 
σαι εις όμιλον ή ο αν συνηγμέναι μέ θλιβερόν ή- 
θος’ό αλέκτωρ άπεμακρύνθη αυτών,προύχώρησε 
προς με καί θεωρών με ατενώς ήρχιζε φωνάζων 
άγνοώ τι, άλλ’ ούτως ώστε έπείσθην ότι ήθελε 
νά μοί εϊπγι τι.Δεν θά ένόουν τίποτε, εννοείται, 
αν δεν παρετήρουν ότι άπό στιγμής εις στιγμήν 
έστρεφε τήν κεφαλήν του προς γωνίαν τινά τοΰ 
όρνιθώνος.

»Παρακολουθήσας διά τοΰ βλέμματός μου 
τήν κίνησιν ταΰτην διέκρινα όρνίθιον κατά γης 
κείμενον. Είσήλθον εις τόν ορνιθώνα καί είύον 
οτι τοΰ ταλαιπώρου πτηνοΰ ή κεφαλή είχε συ- 
σφιγχθή μεταξύ δύο μεγάλων πετρών.Ένόμισα 
ότι είμεν άποθάνει,άλλά έζηάφήρεσα μετά προ
σοχής μίαν τών πετρών καί άνηγέρθη ζωηρώς.

»Ό  αλέκτωρ, πλησιάσας πρός εμέ, έτόνισεν 
αληθές χαράς άσμα- αί άλεκτορίδες διεσκορπί- 
σθησαν καί ό έρνιθών άνέλαβε πάλιν τήν κίνη- 
σιν αύτοΰ καί τήν φαιδρότητα.

»Επανήλθαν εις τό εργον μου,σκεπτικός καί 
σχεδόν έντρομος.Καλώς είχα ίδει ή μήπως ήτα 
απατηλή τις όπταπήτη ;»

* W

Έν τώ μεγάλφ δουκάτο) τής Φιλλανδίας έ- 
γεννήθη άπό τίνος νέα αϊρεσις, τής όποιας τα 
μέλη αύταπεκλήθησαν μετριοφρονώ; «οίκατ'έ- 
ξοχήν καθαροί».Βάσι; τής διδασκαλίας αυτών 
είνε ότι ή γυνή είνε ύπερτέρα τοΰ άνδρός, καί 
αύτη πρέπει νά διέπν) καί κυβερνά τήν οικογέ
νειαν.ΙΙανταχοΰ όπου είσήχθη ή νέα αϊρεσις γυ
νή τις,ύπό τών άλλων διοριζομένη,ενασκεί τήν 
άνωτρίτην κυριαρχίαν καί έχει τό δικαίωμα νά 
έπιβάλγ ποινάς καί τάς αΰστηροτάτας έ ν . .  Τι- 
νές δέ τών γυναικών περιβάλλονται διά τοΰ α
ξιώματος τής έξομολογητρίας,πάντε; δε οί μα- 
θηταί τοΰ νέου δόγματος ϋποχρεοΰνται νά έςο- 
μολογώνται εις αύτάς άπας τής έβδομ.άδος.

% W

Τήν πρώτην Νοεμβρίου έπρόκειτο νά. γείνη 
έν Βερολινω, έν τώ αυτόθι μεγάρω τής βιομη
χανίας.ϊ/.θεσις ειδική i r â t i l r j t i f u r  π.ίαγγύ><,)>· 
(κούκλων). ΙΙρός βράβευσιν τών καλλιτέρων τοι- 
ούτων προϊόντων, άτινκ είνε ή χαρά τών παί-

δων, ώρίσθησαν 3 βραβεία έκ 300, 200 καί 
100 μάρκων, τά  όποια άπονεμηθήσονται κατά 
τάς αποφάσεις άγωνοδίκου 'Επιτροπής έξ ει
δημόνων άνδρών συγκεκροτημένης. Πλήν δε του 
χρηματικού βραβείου δοθήσεται εις τά πρωτεύ- 
σοντα καί δίπλωμα ίδιον, ‘ίές έκθέται γενήσον- 
ται δεκτοί ού μόνον οί εις τόν κλάδον τοΰτον 
τής βιομηχανίας ασχολούμενοι, άλλά καί άλ
λοι ίδιώται φιλότεχνοι. 'Αξία σημειώσεως είνε 
ή έκθεσις αύτη ού μόνον διά τήν πρωτοτυπίαν 
αύτής, άλλά διότι αποβλέπει καί εις σκοπόν 
λίαν πρακτικόν , τουτέστι τήν βελτίωσιν καί 
τήν επί τό καλλιτεχνικώτερον κατασκευήν τών 
προσφιλέστερων παιγνιδίων τών παιδιών.

Επ ' έσχατων έγένοντο έν Βρυξέλλαις έπι- 
σήμως τά  έγκαίνια τοΰ αυτόθι άνεγερθέντος 
μεγαλοπρεπέστατου μεγάρου τών δικαστηρίων. 
Τό όντως θαυμάσιον 'ίδρυμα τοΰτο έκτίσθη επί 
τοΰ λόφου, έφ’οΰ έν μέρει είνε ¿κτισμένη ή πό
λις τών Βρυξελλών- είνε δε περίοπτον παντα- 
χόθεν, δεσπόζον δ·.ά τοΰ κολοσσιαίου αύτοΰ όγ
κου τής πόλεως.

Τό Μέγαρον τοΰτο τών δικαστηρίων είνε τό 
μέγιστον τών εν Ευρώπη ύπαρχόντων οικοδο
μημάτων, κατέχει δέ χώρον 26,000 τετραγω- 
νικών μέτρο>ν. Ό  "Αγιος ΙΙέτρος τής ‘Ρώμης 
κατέχει επιφάνειαν μόνον 21,192 μέτρων, το 
μέγαρον τών δικαστηρίων έν Λονδίνω 14,693, 
ά μητροπολιτικός ναός τής Κολωνίας 7,356, 
ή δέ Παναγία τών Παρισίων μόνον 5,955. Τό 
ύψος τοΰ κτιρίου είνε 1 18 μέτρων- τό δέ τοΰ 
θόλου άπό τοΰ εδάφους τής κεντρικής αιθούσης 
είνε 97μ. 50. Περιλαμβάνει δέ 27 μεγάλας 
αίθουσας καί 245 μικροτέρας καί άλλα δω
μάτια.

Τό λαμπρόν οικοδόμημα είνε. έργον τοΰ Βέλ
γου άρχιτέκτονος Ρο^βΟΙ ί, δστις άπέθανε τώ 
1879, πριν ή Γδνι συντετελεσμένον τό έργον 
αύτοΰ. 'ίϊκοδομήθη δέ εϊ; έτη 17 δαπάν·/) τού 
Κράτους, συμποσωθείσν) εις 45 εκατομμύρια 
φράγκων.

Τόν θεώμενον τό μνημεΤον τοΰτο καταπλήτ
τει μάλιστα ή μεγαλοπρέπεια αύτοΰ- ό οφθαλ
μός θαμβοΰται έκ τοΰ αμέτρητου πλήθους τών 
κλιμάκων, διαδρόμων, στοών, κιγκλιδωμάτων, 
στηλών καί τών πολλών ορόφων, έφ' ών πάν
των άνυψοΰτκι ό Οόλος. Είνε δ’ ή άρ-/'.τεκτο
νική αύτοΰ μίγμα πρωτότυπον καί γραφικόν 
έλΰ η ν .κ σδ  καί ρωμαϊκού ρυθμού.

Τέσσαρα ύψηλά όρειχάλκινα αγάλματα, πζ- 
ριστώντκ τήν Ίσχύν,τήν Δικαιοσύνην, τήν ’Ε
πιείκειαν καί τόν Νόμον είσί τεθειμένα περί 
τόν Ηόλον.
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